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یک بود،  آروم تار باز کردم. همهجا  کلید رو توي قفل چرخوندم و درو یواش 
شامو در آوردم و پاورچین پاورچین رفتم سمت  احتماال همه خوابیده بودن. کف
سرمو  شد. آروم  شن  شتم چراغ هال رو پله. همین که پامو روي اولین پله گذا

 .دچرخوندم و عقبو نگاه کردم، درست حدس زده بودم، بابام بو
 : تا حاال کجا بودي؟بابا
 : کجا بودم؟ جایي که همیشه میرم. پارتي.من
 : یه نگاه به ساعتت انداختي؟بابا
 : نه.من
 یه نگاه به ساعتم انداختم و گفتم: سالمه که. بعد
 چپ چپ نگاهم کرد. بابا
 : خوب حاال که چي؟من
 : کجا رفته بودي؟ بادیگارد رو باز چرا پیچوندي؟بابا
 : دلم مي خواد، دوست ندارم یکي مثل کنه بهم بچسبه.من

با که؟ چرا حرف گوش با که بیرون براي تو خطرنا بار نگفتم  گه من هزار  : م
 نمیکني؟
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: منم هزار بار گفتم که میتونم از خودم حمایت کنم، احتیاجي به سگگگاتون من
 نیست که پشت سر من راه بندازید.

 اینجور صحبت میکني؟: درست حرف بزن. با پدرت بابا
 : من پدري ندارم.من
صداي ما از  یه سیلي محکم زد به گوشم که گوشم زنگ زد. میالد که انگار از 

 خواب پریده بود زود اومد کنارم و به صورتم نگاه کرد.
شده که جلو من قد علم میکني و میگي من بابا ستاخ. چه روت باز  : دختره? گ

 ي که پدر نداري.پدري ندارم؟ تو غلط میکن
 : آره آره آره، من پدري ندارم. تو پدر من نیستي، تو یه قاتلي. قاتل مامانمي.من

رو با داد گفتم و با دو از پله ها باال رفتم. در اتاق و محکم بسگگتم و روي  اینها
صندلي جلوي میز آرایشم نشستم. جاي دست بابا روي صورتم قرمز شده بود، 

کلفت شده بود و درد رو حس نمیکردم. از توي کشوي میز اما من دیگه پوستم 
 قرص آرامبخش در آوردم و خوردم.

با صگگداي زنگ از خواب بیدار شگگدم. زود رفتم دوش گرفتم. وقتي که  صگگب 
شتم و  شمو بردا شده. لوازم آرای صورتم یکم کبود  ستم، دیدم که  ش جلوي آینه ن

ش کردم. به خودم تو آینه نگاه شگگروک کردم به آرایش کردن. تا میتونسگگتم آرای
تاق بیرون رفتم دیدم یه مردي دم  ،کردم، آوا جون آماده براي جنگ امروز. از ا

در ایستاده. هه هه البد بادیگارد جدیدمه، صبر کن تو هم حالتو میگیرم. سالم 
 کرد، جوابشو ندادم و م*س*تقیم رفتم پایین.

د سگگالم کردم. تا لقمه اول رو توي آشگگخزخونه و به صگگخري خانم و میال رفتم
 گذاشتم دهنم، سر و کله بابا همراه اون مرد پیدا شد.
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 : ایشون آقاي صادقي بادیگارد جدیدته.بابا
 صداداري زدم. میالد با اشاره بهم فهموند که چیزي نگم. پوزخند

 : این چه قیافه ایه که براي خودت درست کردي؟بابا
 من باز سکوت بود. جواب

آوا با توام، میگم این چه ریختیه براي خودت درسگگگت کردي؟ اینجوري  :بابا
 میخواي بري دانشگاه؟

 اي که درست کرده بودم بخورم رو گذاشتم روي میز و کیفم رو برداشتم. لقمه
: نخیر، انگار نمیذارن ما یه صگگبحونه رو راحت بخوریم. میالد من رفتم، من

 باي.
میت بدم زود از خونه بیرون رفتم. بادیگارد جدید اینکه به حرفاي بابا اه بدون

همینجور دنبالم بود. در ماشگگینو برام باز کرد و روي صگگندلي عقس نشگگسگگتم. 
 خودش هم پشت فرمون نشست.

کوچه که رد شدیم از توي کیفم دستمال برداشتم و آرایشمو یکم پاک کردم،  از
ه منو بگیره؟ وقتي ببراي دانشگگگاه مناسگگس نبود ولي کیه که جرات کنه جلوي 

دانشگاه رسیدیم، بدون اینکه منتظر صادقي بمونم راهمو گرفتم و رفتم. صادقي 
طرف من چرخید و  ابا حالت دو دنبالم بود. وارد کالس که شگگدم همه سگگره

 شروک کردن به دست زدن.
شرطو بردم، لطفا پوال رو رد کنید من شویقتون. حاال دیدید که من  : ممنون از ت

 بیاد.
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که یکي از پسرهاي شیطون کالس بود گفت: بچه ها دیدید گفتم فردا با  کامیار
 بادیگارد نو میاد، حاال خیط شدید؟ آوا بیا پوال دست منه.

 که شد آروم گفت: این پول تو، اینم سهم من. نزدیک
ندي کردم. تو چرا ن گگل پولو من به من شگگرب ب بده من ببینم، پررو. خو  :

 برداري؟
: خوب اسکل من کمکت کردم دیگه، من برات تبلیغ کردم که همه شرب کامي

 بندي کنن.
ستاد سته  ا ش ساکت ن ستم  ستیم. بهار دو ش سر جامون ن شد. همه  وارد کالس 

 بود.
 : آهاي خانم خوشگل، چرا ساکتي؟من

 : هیچي، یکم سر درد دارم.بهار
 ا.لش گرفته باشه ه: فداي سرت بشم من عزیزم. نبینم دوست خوشگلم حامن

که عقبمون نشسته بود سرش و از وسط سر ما آورد جلو و گفت: بچه ها  کامي
 بعد از کالس بریم کوه؟

 : باهوش خان، امروز همش پشت سر هم کالس داریما.بهار
 : خوب کالس داشته باشیم، امروزو نمیریم سر کالس.کامي

 : میترسم برامون بد شه.بهار
 ؟ میریم هیشکي هم متوجه نمیشه.: کدوم بد بابامن

 : میخواي با بادیگاردت بریم؟بهار
 : نه بابا، اونو که میخیچونیم.من
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شین  کالس سوار ما ستیم  شین و وقتي که خوا سمت ما شد، رفتیم  که تموم 
 شیم.

 : اه ه، کتابم یادم رفت.من
 به صادقي گفتم: ببخشید میشه برید کتابمو از توي کالس بیارید؟ رو

 : آخه من نمیتونم شما رو تنها بذارم.صادقي
 : من همینجام، دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه که. زودي برو بردار و بیارش.من

تا رفت پریدم توي  صگگگادقي که انگار دو دل بود، یکم فکر کرد و بعد رفت. 
 ماشین و گفتم: بچه ها بخرید تا نیومده.

 م. ماشین از جا کنده شد.و بهار نشستن تو ماشین و گاز داد کامي
 : ایول بابا، عجس شیطوني هستي تو.کامي

 : ممنون از تعریفتون.من
موقعي که به کوه رسگگیدیم بهار همینجور داشگگت میخندید. رفتیم توي قهوه  تا

 خونه نشستیم و ?تا قلیون و چایي سفارش دادیم.
 تو؟: هزار بار گفتم قلیون نکش خوب نیست. چرا آدم نمیشي بهار

 : آوا منم میگم تو نکش، خوب نیست.کامي
 : برو بابا. توي هواي آزاد میچسبه آدم قلیون بکشه.من

 : تو میدوني قلیون باعث سرطان میشه؟بهار
شون نه من ستن که کل زندگی سیگار نداره. آدمایي ه سرطان کاري به قلیون و   :

شیدن، نه م*ش*ر*و*ب خوردن. هر روز ورزش و غذاهاي رژیمي و  سیگار ک
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اینا. آخرش زودتر از سیگاریا سرطان میگیرن و میمیرن. تازه مثل سیگاریا توي 
 زندگیشون هم خوشي نکردن و ل*ذ*ت نبردن.

 : خوبه خوبه، فلسفه بافیت شروک شد.بهار
 زنگ خورد، بابام بود. جواب ندادم. موبایلم

 : پاپا جونه؟کامي
 وم.: اوهمن

 : البد میخواد درمورد پیچوندن بادیگارد باهات حرف بزنه.کامي
 : ولمون کن ها بابا.من

 رو خاموش کردم. گوشي
 : آوا یه وقت برات بد نشه. نري خونه باز دعوا راه بندازیدا.بهار
به این دعواها عادت کردم، اینجوري یکم دلم راحت میشگگگه و من : من دیگه 

 نم.عقده هام رو خالي میک
 : آخه مگه چیکار کرده که تو اینقدر ازش دلخوري؟ هرچي باشه باباته.بهار
 : بهار تو نمیدوني، هیشکي نمیدونه. پس الکي قضاوت نکن.من

 : من قضاوت نکردم که، فقط ...بهار
 پرید وسط حرفش. کامي
 : بچه ها موافقید بعدش بریم بستني به حساب آوا بخوریم؟کامي

 خیلي پررویي. خجالت بکش. تو مردي باید پول بدي.: کامي بهار
: اشکال نداره، میریم بستني میخوریم به حساب من. فقط به شرطي که پول من

 االن رو کامي حساب کنه.
 : آره حساب میکنم، مگه چیه؟ بخیل که نیسم.کامي
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 : اون که بله.من
ه ورودم ممکنه ک که رسگگیدم خونه، میدونسگگتم که بابام منتظرمه و لحظه وقتي

 مثل تي ان تي منفجر شه. رفتم توي آشخزخونه، صخري خانم منتظرم بود.
 : اومدي مادر؟ چیزي خوردي؟صخري

یاد و چیزاي خوب خوب تو من ند م قاي پر نه چیزي نخوردم. ولي االن آ  :
 شکمم میکنه.

 : هیچي نگو که خیلي ع بیه، خیلي داري اذیتش میکنیها.صخري
ماماني، شگگما که دیگه دلیل رفتارهاي منو میدونید. پس چرا این حرفا رو : من

 میزنید؟
: آخه تا کي میخواي این کارا رو انجام بدي مادر جون؟ با این کارا که صگگخري

 چیزي درست نمیشه، تازه بدتر هم میشه.
 : همون بابام ع بي بشه براي من کافیه.من

امون از دسگت تو دختر. بس که  خانم غذا رو گذاشگت جلوم و گفت: صگخري
 دوست دارم دلمم نمیاد بهت چیزي بگم.

 : فدات بشم، منم دوستون دارم. به به عجس شامي.من
 اومد توي آشخزخونه. صورتش از ع بانیت قرمز شده بود. لبخند زدم. بابا
 : فردا ساعت چند کالس داري؟بابا
 : فردا کالس ندارم.من
 آشخزخونه رفت بیرون.: بهتر. و از بابا

 : مادر تو فردا کالس داري که. چرا به بابت الکي گفتي کالس نداري؟صخري

http://www.roman4u.ir/
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 : خوب دیگه.من
عوض کردم. کامخیوترو روشن کردم و آهنگ گذاشتم و روي تخت دراز  لباسمو

 کشیدم. صداي در اومد.
 : میشه بیام تو؟میالد

 : آره بیا تو.من
 : چطوري وروجک؟میالد

 : بد نیستم، تو چطوري؟من
 : خوبم مرسي. کجا بودي؟میالد

 : با بچها رفته بودیم بیرون.من
 : بعد از اون کجا بودي؟میالد

 : هیچ جا، اومدم خونه.من
 : آوا، به من دروغ نگو. از چشمات معلومه. رفته بودي پیش مامان؟میالد
 الد دستمو گرفت.کردم و آروم سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم. می بخض
: چرا اینقدر خودتو عذاب میدي. آوا، مامان هفت ساله که مرده. تو هنوز میالد

 داري خودتوعذاب میدي.
شش؟ من ساله رفته دیگه من نباید برم پی : چي میگي تو؟ یعني حاال که هفت 

 باید فراموشش کنم؟
دت تو خو : من نگفتم که فراموشش کن، میگم مامان هم راضي نیست کهمیالد

 رو اینقدر عذاب بدي.
 : نمیتونم نرم میالد. اونجا که هستم، مامانو حس میکنم. دلم آروم میگیره.من

 : خیلي خوب خیلي خوب، اینقدر گریه نکن.میالد
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 اشکام و پاک کرد و ب*غ*لم کرد. بعد
 : خوبه دیگه پاشو اینقدر خودتو لوس نکن.میالد
 ام نگاه کرد.رو باال گرفت و به چشم سرم

 : خوب حاال بگو خوشگلترین چشمهاي دنیا مال کیه؟میالد
 .خندیدم

 : هوم؟ بگو دیگه. مال کیه؟میالد
 : من.من

 : آره آفرین، حاال بهترین داداش دنیا کیه؟میالد
 متفکرانه به خودم گرفتم و انگشتمو روي لبم گذاشتم. حالت

 : اممم، نمیدونم.من
 زد تو سرم. آروم

 : نمیدوني و کوفت. صبر کن حالتو جا بیارم.میالد
 گرفت و پیچوند. گوشمو

 : آخخ.من
 : بهترین داداش دنیا کیه؟ زود بگو تا ولت کنم.میالد

 : تو، تو بهترین داداش دنیایي.من
 : آهان. حاال شدي دختر خوب.میالد

 ول کرد و به من نگاه کرد. دوتامون زدیم خنده. گوشمو
زودتر از همیشگگه از خواب بیدار شگگدم، زود آماده شگگدم و از زیر تخت  صگگب 

ستم. پنجره رو باز  شون رو محکم به هم ب ملحفه هاي زیادي رو در آوردم. هم
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ست کرده بودم رو پرت  سي توي حیاب نبود. طنابي که با ملحفه ها در کردم، ک
 ن. انگار همه چیز آمادست.کردم پایی

از طناب رفتم پایین، تقریبا به پایین رسگگیده بودم که دیدم طناب کوتاهه و  آروم
 باید بقیه شو بخرم. اي خاک تو مخت، اگه پام شکست چي؟

اي نداشتم، چشمامو بستم و پریدم. آروم چشمامو باز کردم و به دست و  چاره
شدم از ای شحال  شدم. پام نگاه کردم. خو شت درختا قایم  سالمم و زود پ نکه 

نگهبانها مشخول صبحونه خوردن بودن و راحت میشد رد بشم. چادري که توي 
شدم چادر ر سر کردم. نزدیک در که  شیدم تا روي  وکیفم بود رو در آوردم و  ک

صورتم و لنگان لنگان راه رفتم. نگهباني که وایساده بود کنار در بهم نگاه کرد و 
کرد. سر خیابون که رسیدم ماشین بهار رو از دور دیدم. زود سوار  بعدش سالم

 شدم و بهار حرکت کرد.
 : این چه قیافه ایه براي خودت درست کردي؟بهار
: مجبور شدم. بابام زرنگ شده، نگهبانها رو زیاد کرده و به همشون گفته که من

چادر بخوشگگم، نذارن من بدون بادیگاردم جایي برم. واسگگه همین مجبور شگگدم 
 حاال بهم میاد یا نه؟

 همینجور که میخندید: آره خیلي بهت میاد. مثل خاله بزغاله شدي. بهار
 : گمشو ک*ث*ا*ف*ت. برو عمه تو مسخره کن. جلل.من

 : خودتي. حاال کجا بریم؟ هنوز خیلي به کالسمون مونده.بهار
 : بریم یه صبحونه اي بخوریم که دارم ضعل میکنم.من
 توي کافي شاپ و کیک و قهوه سفارش دادیم. یمرفت

 : آوا، میتونم یه سوال ازت بخرسم؟بهار
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 : جونم؟ بخرس.من
 : میترسم ناراحت شي.بهار
 : در مورد بابامه؟من

 : اوهوم.بهار
 : چي میخواي بدوني؟من

هار باي ب با با این  جاي تو بود،  خه هرکي  هاش لجي. آ با که چرا  یل این : دل
که تو داري دیگه غمي نداشت. اما تو همیشه با بابات دعوا میکني. با پولداري 

اینکه نشگگون میدي که خوشگگحالي و هیچ غمي نداري، اما میدونم که خیلي 
 ناراحتي.

شه. من ست که باعث بدبختي آدم می شبختي به پوله؟ خیلي چیزا ه : مگه خو
تت ید ناراححوصله داري که برات تعریل کنم؟ آخه داستان خوبي نیست و شا

 کنه.
 دستمو گرفت و گفت: نه اشکال نداره، ناراحتي تو ناراحتي منه. بهار
 : مرسي، اینجوري شاید منم یکم سبک بشم.من

 عمیقي کشیدم و شروک کردم. نفس
شون میومد و من شه از هم بد شتن. همی شکل دا : پدر بزرگهام از قدیم با هم م

شق  سط بابام عا شتن. تو این و شه. وقتي که به مامانم میگه، دعوا دا مامانم می
مامانم میگه که اونم دوسگگتش داره ولي میترسگگه. خالصگگه بعد از مدتي بابام 

اي بابامو بزرگم تا حرف ات میم میگیره که به باباش از عشقش به مامانم بگه. آق
شه و میگه باید بین من و اون دختر یکي رو انتخاب  شنوه باهاش دعواش می می
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گه دخترو انتخاب کردي از ارث محروم میشگگي. بابامم خونه رو ول کني. اما ا
بام رو  با تا حرفاي  مامانم. اونم  پدر  پدر بزرگم، یعني  میکنه و میره پیش اون 

بابام مامانم رو کتک میزنه و شروک میکنه به بد  يمیشنوه ع باني میشه و جلو
 و بیراه گفتن.

طاقت نمیاره و میره جلوشگگو میگیره. خالصگگه مامانمم از خانواده طرد  بابامم
 میشه و از ارث محروم میشه.

کمک یکي از داییهام مامان و بابام عروسگگي میکنن و یه خونه کوچیک اجاره  با
سال  شبخت بودن. بعد از یک  شتن و خو ست دا میکنن. خیلي همدیگه رو دو
مامانم من و میالد رو به دنیا میاره که خوشگگبختیشگگونو تکمیل میکنه. کم کم 

ام باب دیممیوضگگب بابام خوب شگگد و پر نفوذ تر شگگد. چهارده سگگالم بود که فه
 میخواد بره توي کار سیاست.

راضگگي نبود و میگفت که نره، اما بابام گوش نکرد و آخر به چیزي که  مامانم
شده بود. دیگه بابام رو کم  ستمدارها  سیا سید. یکي از مهمترین  ست ر میخوا
شلوغ بود یا ع بي بود. یه روز که من و  سرش  شه یا  میدیدم توي خونه، همی

ما آماده میشگگیم  امان میخواسگگتیم بریم خرید، مامان گفت که تمیالد همراه ما
 میره ماشین رو از پارکینگ در میاره.

از در بیرون میرفتیم که صگگداي انفجار بلندي رو شگگنیدیم. میالد دوید  داشگگتیم
 سمت در حیاب. درو که باز کرد، ماشین مامان و دیدیم که منفجر شده.

 ضمو بگیرم.عمیقي کشیدم تا جلوي بخ نفس
ند روز شگگوکه بودم و چیزي رو من تا چ نده بود، من  مانم نمو ما : هیچي از 

نمیفهمیدم. اما کم کم فهمیدم که چه بالیي سگگرمون اومده. چهار روز بعد از 
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مرگ مامانم یکي زنگ زد. میالد تلفن رو جواب داد. یه مردي گفت )به بابات 
یم، رو کشگت زنته بیرون. حاال بگو توي کارهاي ما دخالت نکنه و پاشگو بکشگ

بال  نداد و دن باز اهمیت  بام  با ما  اگه نري کنار بچههات رو هم میکشگگیم.ا ا
کارش رو گرفت. از اون روز دیگه از بابام متنفر شگگدم، با ناراحت شگگدنش من 
شد و به  شیمون ن شتن، باز هم پ شم. بخاطر لج کردنش مامانو ک شحال می خو

بذاره خیلي پدري در حقمون  مونه بادیگارد براکارش ادامه داد. فکر میکنه اگ
 کرده.

شن، اما بابام دیگه چیزي براش مهم  چندبار هم بابامو تهدید کردن که منو میک
نیست. این سیاستمدارها خیلي آدمهاي کثیفي هستن، به زن و بچه خودشونم 

ون ررحم نمیکنن. منم به بابام رحم نمیکنم، صگب  که مي خوام از خونه بیام بی
ما  یارم. ا که فقط لجشگگو در ب نه میرم بیرون  تاتا میتونم آرایش میکنم  از خو

آرایشمو پاک میکنم. شبا اگه با شما میام بیرون یا میرم سر مزار مامانم، به بابام 
 میگم پارتي بودم. باید یهجور تقاص پس بده.

 : میالد چي؟ اون به بابات چیزي نمیگه؟بهار
سر آرومیه و  : میالد قویتر ازمن شو جمب و جور کرد. میالد پ من بود. زود خود

کاري به بابام نداره. فقط میره شگگرکت و میاد خونه میخوابه. میدونم که سگگر 
خودشگگو گرم میکنه تا به مامان فکر نکنه. آخه هرچي باشگگه جسگگد سگگوخته 

 مامانمون رو جلوي چشاش دید و سخته که این صحنه رو فراموش کنه.
 ر میالد میره شرکت و تو هنوز درس میخوني؟ مگه دوقلو نیستید؟: چطوبهار
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تاق خودمو حبس من مان، من همش تو ا ما عد از مرگ  : چرا، دوقلویم. ولي ب
میکردم و دل و دماغ درس خوندن رو نداشگگتم. اما میالد خودشگگو با درسگگش 

 مشخول کرد.
اومده. منو خواهر : آوا واقعا متاسگگفم براي حاد ه اي که براي مامانت پیش بهار

ستم بر بیاد کوتاهي  ستي بهم بگو، اگه از د خودت بدون و هروقت هرچي خوا
 نمیکنم.

: مرسگگي عزیزم، خیلي گلي. خوب حاال بیخیال. قهوه ها سگگرد شگگد، دیگه من
 نمیشه خوردش.

 گارسون اشاره کردم و دوتا قهوه سفارش دادم. به
 ادي یا اخراج کردي؟: تا حاال چندتا بادیگارد فراري دبهار
 : اووه زیادن بابا، حسابش از دستم در رفته. اینم امروز اخراجه بیچاره.من

شاره کرد. به  وقتي سمت تخته ا ستیم، کامي به  ش سر جامون ن رفتیم کالس و 
تخته نگاه کردم، یه باغچه کشگگیده بودن، با یه مردي که تو دسگگتش داس بود. 

 آقاي باغبان بود.پقي زدم خنده، آخه اسم استادمون 
 : کار توئه کامي؟من

 : مخلص شمائیم، انگار همه هنرم رو میشناسن.کامي
شبیه فیله تا بهار شتر  شیده، بی شو چجوري ک صورت : برو بابا، چه هنري؟ نگاه 

 آدمیزاد.
 : خوب خودم از عمد اینجوري کشیدم، آخه استاد هم شبیه فیله دیگه.کامي

 از عمد کشیدي.: ارواح خاله ت، که بهار
 : ا، به خاله من بي احترامي نکن جوجه.کامي
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 : منظورم به مادر زنته، نه خود خاله ت.بهار
جوري که بهار نشگگنوه گفت: نگاه اسگگکل داره به مامان خودش فحش  کامي
 میده.
 چشمي به کامي نگاه کردم و وقتي که منظورشو فهمیدم زدم خنده. چهار
 : واال.کامي

 لوسي. : خیليمن
 : چي گفت؟بهار

 : هیچي، گفتم که واسه وسطاي کالس یه نقشه هایي دارم.کامي
کالس بود و همه کم کم داشت خوابشون میبرد، کامي بهم اشاره کرد  وسطاي

شه.  شتم زیر کتابم جوري که پیدا نبا شیمو در آوردم و گذا شم. گو که آماده با
وقتي که کامي اشاره کرد صداي ضبط شده? سگمون رو گذاشتم. چون کالس 

یز م رويسگگاکت بود صگگدا پیچید و همه رو ترسگگوند. اول از همه کامي پرید 
 ایستاد.

 : یا خدا، سگ اومده. واي ایناهاش، سعید بخا گازت نگیره پسر.کامي
شروک کردن  من شیدن، دخترهاي کالس هم  شروک کردیم به جیغ ک و بهار هم 

 به جیغ کشیدن.
 : فرار کنید تا گازمون نگرفته.من
سمت در، درو که باز کردم همه با هم ریخ از شدم و رفتم  سط بچه ها رد  تیم و

بیرون. حتي خود اسگگتاد هم ترسگگیده بود و داشگگت میدوید. ما که همینجور 
 داشتیم میخندیدیم، رفتیم سمت نیمکت.
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یدي روي میز منم من بازي کردي، همچین پر باحال فیلم  کامي خیلي  : ایول 
 باورم شد که واقعا سگ توي کالسه.

م باشگگه، زهرم : گم شگگید بیشگگعورا. خوب یه ندائي میدادید که منم حواسگگبهار
 ترکید. بعدشم کامي خان، این چه طرز جیغ کشیدن بود؟

صداتون در نمیومد. کامي شما که  : خوب یکي باید دخترا رو میترسوند دیگه، 
مجبور شگگدم خودم جیغ بکشگگم. حاال برو یه چایي سگگفارش بده که گلوم پاره 

 شده.
و آوا میارم،  : چه پررو تشگگریل داري، باشگگه میرم. اما فقط واسگگه خودمبهار

 واسه? تو نمیارم.
 که رفتم خونه، بابام نبود. ع ر

 : مادر مگه تو بیرون بودي؟صخري
 : آره، کالس داشتم.من

 : پس چطور من ندیدمت؟صخري
 خندیدم. صخري خانم یه اخم شیریني کرد. آروم

 : دختر تو نمیترسي یه موقب بیفتي خداي نکرده دست و پات بشکنه؟صخري
 نه ماماني، بس که رفتم و اومدم دیگه استاد شدم.: من

خانم خندید و گفت: چه افتخارم میکني. امان از دست تو دختر. ناهار  صخري
 خوردي؟

 : آره با بچه ها یه چیزي خوردم، ممنون.من
به در اتاقم رسیدم، صادقي دم در بود. تا منو دید مثل برق گرفته ها ایستاد  وقتي

 ن نگاه کرد.و با تعجس به م
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 : شما بیرون بودید؟صادقي
 : آره.من

 : پس من چطور شما رو ندیدم؟صادقي
 : نمیدونم، اینو برید از آقاي پرند بخرسید.من

سمو شن  لبا شیدم و تلویزیون رو عوض کردم و رفتم توي هال روي مبل دراز ک
کردم. توي همه ي اتاقها تلوزیون و ماهواره داشگگتیم. اما دوسگگت داشگگتم پیش 

 صخري خانم باشم و با هم فیلم ببینیم.
 : ماماني بیاین بشینید. هم یکم استراحت کنید هم با هم سریال ببینیم.من

ه و تخمه اومد. ظرفها رو ازش گرفتم و گذاشتم روي خانم با ظرف میو صخري
 میز.

 : االن کدوم سریال رو میذاره مادر جون؟صخري
 : همین دکترها.من

شها و صخري سریال جنایتیه رو میذاره؟ همون که میرن با آزمای : پس کي اون 
 اینا میفهمن که قاتل کیه؟ سي سي یوِو چیه؟

 : سي اس آي منظورتونه؟من
 آره مادر همین.: صخري

 : اونو بعد از این میذاره. میگم ماماني، شما هم خطرناک شدیدا.من
شیطون مثل تو  صخري خانم خندید و گفت: پس چي فکر کردي؟ با یه دختر 

 زندگي میکنم، باید این چیزها هم یاد بگیرم.
 : فداي شما، بخدا خیلي عزیزي ماماني. یه دونهاي.من
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 عزیزم.: توام یه دونهاي صخري
اومد خونه، وقتي دید من خونم یه لبخندي روي لبش نشست. فکر میکرد  بابام

صداي حرف زدنش  صب  بیرون بودم.  ست که من از  که نرفتم بیرون، نمیدون
شنیدم. خودم و آماده  ستن چیزي رو  شک صداي  شنیدم، بعدش  صادقي  رو با 

 کردم.
شو دربابا شور صبرم تموم  : باز فرار کردي؟ دختر تو دیگه  آوردي. کم کم داره 

 میشه.
 همینجور دراز کشیده بودم و چشمم به تلویزیون بود. من
 : آخر من یه حدي براي این بي ادبیهات میذارم.بابا
 خیلي ریلکس گفتم: اوکي. من
صخري خانم  بابا شت زد به مبل و رفت.  شده بود یه م که انگار خیلي ع بي 

 کرد. براش لبخند زدم.داشت همینجور نگام می
که رفتم بیرون با کمال تعجس دیدم که کسي پشت در نیست، البد پایینه.  صب 

 رفتم توي آشخزخونه و سالم کردم.
 : میالد، انگار خبري از بادیگارد نیست. موضوک چیه؟من

: بابا دیشس خیلي ع بي بود، گفت حاال که خودش نمیخواد منم براش میالد
گارد  یدا کردن رو بادی گارد پ بادی له  گه حوصگگ مه دی که معلو نمیگیرم. اینجور 

 نداره.
 خوشحال خندیدم و گفتم: بهترین خبرو بهم دادي. من

اشگگتها شگگروک کردم به صگگبحونه خوردن. بعد از مدتها با خیال راحت سگگوار  با
ماشگگین شگگدم و رفتم دانشگگگاه. صگگداي آهنگ رو بلند کردم و داشگگتم از روزم 
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شده بودن و اون ل*ذ*ت م شدم همه دور کامي جمب  یبردم. وقتي وارد کالس 
 داشت یکي از داستانهاش رو براشون تعریل میکرد.

صه من همینجور رفتم یهو دیدم یه چیزي تکون میخوره، نگاه کردم کامي : خال
 که ببینم چیه. یهو پرید روم و من افتادم زمین.

 : خوب چي بود؟ گرگ بود؟ستاره
 فکر کنم سگ بوده.: افشین

 : خوب بگو چي بود؟بهار
 : من چه میدونم، از خواب پریدم دیگه نفهمیدم چي شد.کامي

 هاي کالس همه صداشون در اومد. بچه
 : یعني تو از صب  تا حاال داشتي خوابتو تعریل میکردي؟لیال

 : خوب ما رو سر کار گذاشتیا.ایمان
 : خیلي لوسي کامي.بهار

 لوسه. : خاله تکامي
 : کامي اسم خاله مو نیارها.بهار

 : به تو چه؟ منظورم به مامان خودمه. واالکامي
 به من نگاه کرد و چشمک زد. کامي

 : مامان تو؟ چه ربطي داشت؟ حالت خوبه؟بهار
 :ِ ِاِا. آوا خانم بدون بادیگارد. چي شده؟ باز پیچوندیش؟کامي

 ندارم.: نه بابا، دیگه تموم شد و بادیگارد من
 : جدي؟بهار
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: نه بابا. من که باورم نمیشه بابات کم آورده باشه. آخه بابات مثل خودت کامي
 لجبازه.

 : ولي اینجور که پیداست کم آورده و تسلیم شده.من
شحال بودم. امروز  یه سابي خو شت و از بادیگارد خبري نبود. منم ح هفته گذ

فتم سگگر مزارش. با گالب سگگنگ سگگالگرد مامانه. با خرما و گ?ل و گالب ر
قبرشگگو شگگسگگتم و فاتحه خوندم، گلهایي که خریده بودم رو روي سگگنگ قبرش 

 چیدم.
 همیشه سنگ قبرش رو ب*و*سیدم و شروک کردم به حرف زدن باهاش. مثل
یاورده. انگار خسگگته من بادیگارد ن با برام  با : میدوني مامان، این اواخر دیگه 

شگگده. میدونم ناراحتید که بابا رو اذیت میکنم، ولي هنوز از دسگگتش ناراحتم. 
راسگگتي مامان، دیروز کامي دیوونه کفش یکي از بچه هاي کالس رو یواشگگکي 

شده  سرخ  ستاد. بیچاره محمود  شت و انداخت جلوي ا و زیر لس به  دبوبردا
 کامي فحش میداد.

ست و  تقریبا ش ساعتي حرف زدم که دیدم یکي اومد دوتا قبر اونطرفتر ن یه نیم 
شتم و رفتم بهش  شه. خرما رو بردا ساله با فاتحه خوند. یه مرد که میخورد ?? 

 تعارف کردم. برداشت و تشکر کرد، بعدش شروک کرد به فاتحه خوندن.
باره ان نشگگسگگتم که میالد هم اومد. گلهایي که آورده بود رو کنار قبر مام دو

سنگ قبر و فاتحه خوند. رفته بود تو خودش، معلوم بود که داره  شت روي  گذا
شک  شونش و آروم ا شتم روي  سرمو گذا توي دلش با مامان درد و دل میکنه. 

 ریختم.
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 يرو که پخش کردیم دیگه رفتیم خونه. خونه ساکت بود و هیچکس حرف خرما
سهاي مامان رو  شس عک ستم توي اتاقم و تا  ش سال همینجور بود. ن نمیزد. هر 
نگاه کردم و اشگگک ریختم. فرداش که رفتم دانشگگگاه، دیدم بهار و کامي دارن 

گاه . از دانشدمحلوا پخش میکنن. بعد فهمیدم که براي مامانه. ازشون تشکر کر
موني که دو قبر اونطرفتر که بیرون اومدیم چشمم به همون مرد دیروزي افتاد. ه

 از قبر مامان نشسته بود. عجس ت ادفي. اما اون انگار منو ندید.
روز ع گگر بهار اومد دنبالم و با هم رفتیم سگگینما. براي برگشگگتن از بهار  یه

خواسگگتم که اون بره و من یکم پیاده روي کنم. همینجور راه میرفتم و از هواي 
 آزاد ل*ذ*ت میبردم.

ه گذشگگت احسگگاس کردم یکي داره تعقیبم میکنه. خیلي ترسگگیدم، یعني ک یکم
ست و من الکي  سي نی شاید هم ک شاید دزده.  شن؟ یا  شمناي بابا با ممکنه د
ست کردم  ترسیدم. همینجور دنبالم بود تا اینکه ت میم گرفتم یه کاري کنم. د

 توي کیفم که یه صدا از پشت بهم گفت: تکون نخور.
م، توي کوچه? خلوتي بودیم و پرنده هم پر نمیزد. باز صگگدا جام ایسگگتاد سگگر

 گفت: آروم بچرخ سمت من.
 : با من چیکار داري؟ پول میخواي؟من

که گفت آروم چرخیدم، کوچه تاریک بود و صگگورتش رو نمیدیدم.  همونجور
 اما اسلحشو میدیدم که توي دستشه و منو نشونه گرفته.

 اسلحه دار گفت: دستتو از توي کیفت در بیار و بذار روي سرت. مرد
 : توي دستم چیزي نیس، فقط کلیده.من
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 : گفتم دستتو در بیار.مرد
 : باشه باشه، شلیک نکن.من

که کامي بهم داده بود رو توي آسگگتینم قایم کردم و دسگگتمو گذاشگگتم  چاقویي
 پشت سرم. چاقو رو باز کردم.

ختر خوشگگگلي مثل تو نیسگگت که بره زیر خاک؟ حیل که بابات : حیِل دمرد
 حرف گوش نمیده و زیاد توي کار ما فضولي میکنه.

صگگداي چخماق تفنگ رو شگگنیدم با یه حرکت غافلگیر کننده با چاقو زدم به  تا
سرش و بعد  شکمش، با پا زدم توي  شد روي  شکمش. همین که از درد دوال 

و من زود فرار کردم. نمیدونم اگه به زور بابا کاراته زدم به پاش که افتاد زمین 
صداي  که رسیدم کوچهیاد نگرفته بودم االن چیکار میخواستم بکنم؟ به وسط 

درگیر شگگدن شگگنیدم. به عقس که برگشگگتم باز همون مردي بود که توي بهشگگت 
 زهرا دیده بودمش.

کردم که اون اینجا چیکار میکنه. یه مشگگت زد به صگگورت اون مرد که  تعجس
 پرت شد روي زمین، بعد تفنگشو در آورد و گفت: از جات تکون نخور.

 توي جیبش موبایلشو در آورد و شماره گرفت. بعدش رو کرد به من. از
 : خانم پرند، صبر کنید.مرد
 ز کجا میدونه؟با تعجس بهش نگاه میکردم، این اسم منو ا من
 : ش.. شما اس.. اسم منو از کجا..؟من

 یه فکري جملمو کامل نکردم، یعني این بادیگارده؟ با
 : شما بادیگارد هستید؟من
 : بله، من بادیگارد جدید شما هستم.مرد
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 ع بانیت بهش نگاه کردم، کیفمو از روي زمین برداشتم و رفتم. با
 برید.: صبر کنید، تنهایي خطرناکه مرد

صداي پایي  محل شده بودم که  شتم و به راهم ادامه دادم. هنوز خیلي دور ن نذا
رو پشت سرم شنیدم. وحشت زده به عقس نگاه کردم، بادیگارد جدیدم بود. اه 
ه. خیلي ع بي بودم، وقتي به خونه رسیدم محکم درو بستم که بابام از جاش 

 پرید و با وحشت به من نگاه میکرد.
 شما با چه حقي به من دروغ گفتید؟: من
 خیلي خونسرد جواب داد: من چه دروغي گفتم؟ بابا
: دروغ نگفتي؟ پس این بادیگاردتون چیه که هرجا میرم پشگگت سگگر من راه من

 افتاده؟
 : آهان، جناب سرگرد رو میگي؟بابا
 : چي؟ سرگرد؟من

 د.موقب در زده شد و بادیگارد یا همون سرگرد وارد ش همون
: ایشون سرگرد محسن راد هستن. من از ایشون خواهش کردم که شخ ا از بابا

 تو مراقبت کنه.
 : مراقبت منظورت به همون جاسوسیه دیگه نه؟من
 : آوا، درست صحبت کن.بابا

اومدم جوابشو بدم میالد دستم رو گرفت و منو برد توي اتاقم. در اتاق رو که  تا
 بست رو کردم بهش.
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ه، عجس گیري افتادیما. حاال دیگه واسه من سرگرد آورده. آخه مگه اصال : امن
 میشه سرگرد رو بذارن واسه بادیگاردي؟

: آوا بابا مجبوره. بیرون براي تو خطرناکه. من پسگگرم میتونم از خودم دفاک میالد
 کنم، اما تو چي؟

سرگرد عزیزتون بخرس من ضعیفم؟ برو از جناب  مین ه: یعني چي؟ یعني من 
 نیم ساعت پیش چطور زدم مرده رو لت و پار کردم.

 : چي؟ کدوم مرد؟ بهت حمله کردن؟میالد
بات داره من با ید بمیري چون  با ته بود تو صگگورتم و میگفت  : آره، تفنگ گرف

 زیادي فضولي میکنه. منم یه چاقو در آوردم و زدم تو شکمش.
 با نگراني بهم نگاه میکرد. میالد
 یت که نشده؟: چیزمیالد

 : نه متاسفانه.من
 : خفه شو دیوونه.میالد

 کرد و سرمو ب*و*سید. ب*غ*لم
: خدا رو شکر که چیزیت نشده، میدوني اگه سرگرد نبود چه بالیي سرت میالد

 میومد؟
باي من باي  که توي کیفم بود  پاپي جون  به پوالي  : هیچیم نمیشگگگد، فقط 

 میگفتم.
، آخه چطور سگگرگرد اومده و بادیگارد من شگگده؟ فکر کردم و گفتم: میالد یکم

 مگه میشه؟
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: بابا به یکي از آشناهاي پر نفوذش گفته بود که یکي رو میخواد که از دور میالد
 مراقبت باشه، اونا هم سرگرد رو معرفي کردن. میگن جنا هم ازش میترسن.

ستي یعني تمن زو و همه چی: خوب حق دارن، با قیافه اي که اون داره طبیعیه. را
 میدونستي؟

 : آره.میالد
 : چرا به من نگفتي پس؟ میالد اصال باورم نمیشه که تو هم مثل بابا شدي.من

 : آوا واسه سالمتي خودت این کارو کردیم. خواهش میکنم دلگیر نشو.میالد
نداشگگتم که بهم دروغ بگي، دیگه هیچوقت بهت اعتماد من : اصگگال انتظار 

 هم لطفا برو بیرون میخوام بخوابم.نمیکنم میالد. حاال 
سگگرشگگو تکون داد و رفت بیرون. کامخیوترو روشگگن کردم و آهنگي رو که  میالد

 هروقت دلم میگرفت گوش میدادم، گذاشتم. روي تختم دراز کشیدم.
 دستم به جدایي برسه، اونو از خاطرهها خط میزنم اگه
 یزنمدل تنگ تموم آدمها، از شس و روز خدا خط م از

 دستم برسه به آسمون، با ستارهها قیامت میکنم اگه
 اینجاش که رسید باز اشک ریختم. به

شدم و به بهار زنگ زدم که  فرداش ساعت نه از خواب بیدار  شتیم،  کالس ندا
 سر کوچه شرکت میالد منتظرم باشه.

کردم زیر تخت، ملحفه ها نبودن. البد بابا به صگگخري خانم گفته که  دسگگگت
کارش میتونه جلوي بیرون رفتن منو ج با این  هه فکر کرده  هه  معشگگون کنه. 

 بگیر. آهنگ رو روشن کردم که شک نکنن توي اتاقم نیستم.
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کمد لباسگگام رو خالي کردم، هرچي لباس داشگگتم به هم گره زدم و ازش  رفتم
شین  ستیک ما سبوندم به باالي ال شین میالد رو چ رفتم پایین. کلید زاپاس ما
صندوق عقس رو  شه باز بود،  شین میالد مثل همی شه. در ما جوري که پیدا نبا

ر د صگگداي دبع هباز کردم و رفتم توش دراز کشگگیدم و درو آروم بسگگتم. ده دقیق
ماشین اومد و بعدش ماشین حرکت کرد. وقتي ماشین ایستاد، منتظر موندم تا 

 صداي در بیاد. بعد زنگ زدم به بهار و گفتم کلید رو برداره و درو باز کنه.
ستیم  درو ش شینش. تا ن سمت ما که باز کرد، زود پریدم بیرون و با هم دویدیم 

 یم زیر خنده.توي ماشین، یه نگاه به هم کردیم و زد
گاه بازیها رو از کجا یاد گرفتي؟ قایم بشگگي بهار : دختر تو دیوانه اي، این کارآ

 توي صندوق و کلید رو قایم کني و اینا؟
 : از این سریالهایي که میذارن بابا. تازه صخري خانمم یاد گرفته.من

چه ب این حرفم دوتایي خندیدیم و ماشگینو حرکت داد به سگمت کوه. کامي و با
 ها اونجا منتظرمون بودن.

نت نیسگگگت؟ فکر کردي  کامي باس گرم ت فت: دختر تو چرا ل ید گ تا منو د
 میخوایم بریم جزیره هاوایي؟ بابا اینجوري خوب یخ میزني.

 : هرچي لباس کلفت داشتم به هم گره زدم که بتونم طناب درست کنم.من
 به جکي چان بازي بود؟ : خو مثل آدم از در میومدي. دیگه چه احتیاجيکامي

ته برام من ند وق بام توي این چ با که  یدم  تازه فهم نه من دیشگگگس  خس دیوو  :
 جاسوس گذاشته بوده و هرجا که میرفتم دنبالم بوده.

: نه بابا، دیدي گفتم این باباي تو مثل خودت لجبازه و کوتاه نمیاد؟ حاال کامي
 به حرف من رسیدي؟
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 نده. : خیلي خس بابا، اینقدر پزمن
 : آوا جون بیا من توي ماشین کاپشن اضافه دارم بخوش.ستاره

 : مرسي گلم، دستت درد نکنه.من
: ایششش، شما دخترا چقدر لوسید. مثال اگه جملتون ? کلمه ست، شما کامي

 ? کلمه زیادش میکنید با این دل و قلوه دادنتون.
 حسود.: چیه دلت سوخت که واسه تو دل و قلوه نمیدیم؟ من

کاش از این کامي قدر دارم میمیرم از حسگگودي.  یدوني من چ که نم : آره، تو 
 حرفا به منم میزدید.

 اشاره به بهار کرد و ابروهاش رو تکون داد. یه
 : مرض، پررو.من

بهار منو رسگگوند دم در خونه و رفت. م*س*تقیم رفتم توي هال و روي  شگگس
یزي شگگده. با صگگداي تلویزیون صگگخري مبل دراز کشگگیدم. انگار نه انگار که چ

 خانم اومد از آشخزخونه بیرون.
 : سالم ماماني، خوبي؟من

: کدوم خوب مادر؟ مگه تو میذاري آدم خوب باشه؟ تا خونهاي همش صخري
دلشوره دارم که یه موقب با بابات بحثت نشه. بیرون هم که هستي همش نگرانم 

 موبایلتو خاموش کردي؟که یه موقب بالیي سرت نیاد. چرا 
: نه بابا، انگار شگگما رو هم حسگگابي پر کردن. موبایلم رو خاموش کردم که من

 مزاحمها زنگ نزنن.
 بابا از پشت سرم شنیدم: مزاحمها منظورت به منه دیگه نه؟ صداي
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 فقط نگاهش کردم. من
از ب: تو آدم نمیشگگي نه؟ خوبه دیشگگس بهت حمله کردن، تو امروز پاشگگدي بابا

 تنهایي رفتي بیرون.
ستم از خودم دفاک کنم و من ستون بهتون گفتن که تون سو شس جا : خوبه که دی

 سالم بمونم.
 : دیشس شانسي بوده، فکر میکني همیشه از این شانسا گیرت میاد؟بابا

 اومدم جواب بدم، صخري خانم پرید و گفت: شام خوردي مادر جون؟ تا
 ه گفتم: بله صرف شد.بابا نگاه کردم و با کنای به

گرفتم و رفتم باال. از اتاق ب*غ*لي بادیگارد اومد بیرون و با اخم بهم  راهمو
باسگگگام توي کمد بود.  باز مرتس بود، همه ل تاقم  به درک، احمق. ا نگاه کرد. 

 بیچاره صخري خانم، من هي بهم میریزم بنده خدا مجبوره مرتس کنه.
ور شدم برم بیرون. در اتاق رو آروم باز شس بود که با صداي شکمم مجب ن ل

یه  چال  پایین، روي یخ پاورچین رفتم  پاورچین  خاموش بود.  ها  کردم، چراغ
کاغذ از طرف صگگخري خانم چسگگبیده بود. نوشگگته بود: آوا جون شگگامت توي 

 یخچاله، گرمش کن و بخور. آخي صخري خانم، همیشه به فکرمه.
شتم گرم میکردم که حس کر غذام شخزخونه، بادیگارد رو دا دم یکي اومد توي آ

بود. تا منو دید زود سگگرشگگو انداخت پایین. واااا، این دیگه چشگگه؟ منم هیچي 
نگفتم و نشستم راحت شاممو خوردم. خوب که سیر شدم برگشتم توي اتاقم. 
شرت  سم افتاد. یه تي  شونه کنم، نگاهم به لبا ستادم که موهام رو  جلوي آینه ای

رک تا زانو تنم بود. پس بادیگارد بخاطر لباس من سگگرش رو نازک با یه شگگلوا
انداخت پایین. مگه لباسم چشه؟ اصال هرچي باشه، من که نمیآم بخاطر اون 
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طرز لباس پوشگگیدنمو عوض کنم. تازه اینجوري میتونم یه کاري کنم که فراري 
 شه.

 يبیدار شگگگدم، باز مثل همیشگگگه تا میتونسگگتم آرایش کردم و رفتم تو صگگب 
آشخزخونه. میالد نشسته بود صبحونه میخورد، حتي نگاهشم نکردم. یه سیس 
از توي یخچال برداشتم و رفتم بیرون. روي صندلي عقس ماشین نشستم و باز 

شمو یکم پاک کردم. من زودتر از بادیگارد رفتم تو شه آرای س و کال يمثل همی
 سر جام نشستم. اونم اومد و ردیل کناریم نشست.

 این غول کیه؟ :کامي
 : بادیگارد جدیدمه.من

 : چه خشنه، انگار از هموناشه ها.کامي
 : از هر کدومشون که بخواد باشه، من باید از شر این خالص بشم.من

 : کامي این کجاش غوله؟بهار
 : قد و هیکلشو نگاه ، دوتاي منه.کامي

م که اشه. هیکلش: خفه شو بابا، شاید فقط سه یا چهار سانت ازت درازتر ببهار
 خوبه.
 : چه خوب سایز قد و هیکل منو میدوني.کامي

 خودشو زد به کوچه? ننه علي چپ و روشو کرد به من. بهار
 : دیشس بابات چیزي نگفت؟بهار
 : چرا، باز مثل همیشه. اما ایندفعه میالد هم همدستشه.من

 : نه بابا، عجس.بهار
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سگگالمتي خواهرش همه کار  : خونه عمو رجس. خوب معلومه واسگگگهکامي
 میکنه.
ستاد ساعت تا کالس  ا شد بحثمون رو ادامه بدیم. بعد از کالس یک  اومد و ن

گارد هم میز  بادی با هم توي بوفه و نشگگسگگتیم.  قت داشگگتیم. رفتیم  عدي و ب
 کناریمون تنها نشست.

 : عجس کنه ست. اون قبلیها بیچارها یه دو یا سه میز اونورتر مینشستن. اینمن
 چسبیده ور دلم.

شر این یکي خالص بهار سابیه ها. من فکر نکنم بتوني از  ست آدم ح : آوا پیدا
 شي.

 : میتونه، خیلي خوبم میتونه. انگار تو هنوز این مارمولک رو نشناختي.کامي
سمو عوض کنم. پرده رو که زدم کنار، از  وقتي شتم خونه، رفتم اتاقم که لبا برگ

تعجس شگگاخ در آوردم. واسگگه پنجره اتاقم حفاظ گذاشگگته بودن. البد کار این 
بادیگارد جدیده. با ع گگبانیت رفتم بیرون، اونم با صگگداي در اتاقم از اتاقش 

 اومد بیرون.
 ره اتاقم حفاظ بذارن؟: این پیشنهاد شما بوده که براي پنجمن

 خیلي خونسرد گفت: بله، چطور مگه؟ بادیگارد
 : شما با چه حقي توي کارهاي من دخالت میکنید؟من

 کرد و گفت: با همون حقي که پدرتون بهم دادن. اخمي
 : حاال که بادیگاردمي قرار نیست هر غلطي دلت میخواد بکني.من
 ثل من برد باال.که انگار ع بي شده بود یکم صداشو م اون
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سرگردم و بادیگارد ستم و  صحبت کنید. دوما، من بادیگارد نی ست  : اوال که در
ضر به انجام این کار  ضایي میذارم حا فقط و فقط بخاطر احترامي که به آقاي ر
، فکر کردي با لجبازیهات به کجا میرسگگي؟ مثال فرار میکني و  شگگدم. سگگوماک

ستي؟ نه خانم، تنهایي میري که چیو  ابت کني؟ که قو ت شس رو یاد اوني ه
 رفته که چطور داشتي میلرزیدي؟

 : خفه شو، به تو ربطي نداره.من
توي اتاق و درو محکم بستم. خواستم درو قفل کنم که دیدم کلید نیست،  رفتم

 البد کلید رو هم به گفته این برداشتن. باز درو باز کردم.
 : کلید رو هم شما برداشتید؟من
 نه، به صخري خانم گفتم که برداره. :اون

 فکر کرده کیه؟ خونسردیمو حفظ کردم و لبخند زدم. بیمزه،
 : کار خوبي کردید، دست صخري خانم هم درد نکنه.من
رفتم توي اتاق، از زیرتخت کلیدي رو که به تخت چسگگبونده بودم رو در  باز

صداي در اتاقش رو صدا درو قفل کردم. بعدش  شحال  آوردم و با  شنیدم. خو
 شدم از اینکه صداي قفل کردن درو شنیده. کور خوندي آقا، حالتو میگیرم.

 پیژامه پوشیدم و رفتم پایین. روي مبل نشستم و تلویزیون روشن کردم. باز
 : صخري خانم، بیایید داره سریال سي اس آي میده.من

برم تخمه  خانم از آشگگخزخونه بیرون اومد و گفت: اولشگگه؟ صگگبر کن صگگخري
 بیارم.

 : آره اولشه.من
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صال  با سته بود. ا ش سریال رو میدیدیم و بادیگارد هم روي یکي از مبلها ن هم 
جا نیسگگگت. رفتم توي  گار اصگگال کسگگي اون که ان گاهش نمیکردم جوري  ن

 آشخزخونه.
 : ماماني، چایي میخوري؟من

 بیار.: آره مادر، دستت درد نکنه. براي سرگرد جان هم صخري
 زدم به نشنیدن، دوتا استکان گذاشتم توي سیني و رفتم بیرون. خودمو

 : ماماني گفتید چایي میخواید؟من
 : آره مادر، گفتم که براي جناب سرگرد هم بیار.صخري

 : آاه، نشنیدم.من
 : خوب پاشو برو یه استکان دیگه بیار.صخري

 : االن جاي حساس سریاله.من
 منو بده به سرگرد من میرم براي خودم میارم.: خوب استکان صخري

 اومد بلند شه دستشو گرفتم. تا
 : آاه، ماماني. میرم خوب.من

 استکان آوردم و گذاشتم توي سیني. رفتم
 : مادر پاشو به سرگرد چایي تعارف کن.صخري

 : دارم سریال میبینم.من
 : خیلي خوب، پس خودم بلند میشم.صخري

 نگاه کردم که دیدم داره لبخند میزنه. بهش
شم چایي هم تعارف بادیگاردمون من ضعل منو پیدا کردیدا. چ : خوب نقطه 

 میکنم.
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شتم روي میز کنارش.  از عمد روي کلمه? بادیگارد تاکید کردم و چایي رو گذا
 پررو حتي تشکر هم نکرد.

***** 
شت و کارمون همین بود. دیگه هر روز  یک سریال زودتر از من هفته گذ موقب 

 میرفت روي مبل جلوي تلویزیون مینشست.
 بودم که بهار زنگ زد و گفت که قراره با بچه هاي کالس بریم بیرون. نشسته

 : آخه بهار من با این بادیگارد چجوري بیام؟ مثل سگ هرجا میرم دنبالمه.من
 : خوب همراهش بیا.بهار
میره به بابام خبر میده. میخوام راحت باشگگم, : نه بابا, دیگه هرچي میشگگه من

 قلیون بکشم.
 : نمیدونم واال.بهار
: فردا سگگاعت چهار بیا اینجا و چیزي از بیرون رفتنم نگو, فقط با خودت یه من

 طناب محکم بیار.
 : دختر تو باز دیوونه بازیت شروک شد؟بهار
 : هرچي که میگم انجام بده. حاال مزاحم نشو باي.من
 : زهر مار ک*ث*ا*ف*ت. اصال فردا نمیام خونتون تا بسوزي.اربه

: غلط کردي گوسگگگاله. حرف اضگگگافه نباشگگگه. من که میدونم تو بدون من من
 نمیري.

 : خیلي خوبم میرم. حاال ببین. بايبهار
 بهار که اومد, چیزایي رو که میخواستم توي کیفش گذاشتم. فرداش
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 اشتن، چطوري میخواي بري پایین؟: خوب تو که برات محافظ گذبهار
 : بیا تا نشونت بدم.من

 سمت سرویس و پنجره رو بهش نشون دادم. بردمش
هار که چطور میتوني ب پایین؟ خوب این خیلي کوچی : تو از این میخواي بري 

 بري؟
 : حاال امتحان میکنیم دیگه. صندوق عقس ماشین بازه؟من

 : آره.بهار
 میام. : خوب تو برو, منممن

 بهار از اتاق بیرون رفتیم, بادیگارد دم در بود. با
: خوب بهار جون ممنون که اومدي, خیلي خوشگگحال شگگدم. یکم دلم باز من

 شد.
 : خواهش میکنم عزیزم.بهار
 : ببخشید که نمیتونم تا دم در همراهت بیام, میدوني که یکم حالم بده.من

 میبینمت. فعال: نه عزیزم اشکال نداره. پس بهار
 : خدافظمن

شویي. طناب رو محکم  رفتم ست سمت د توي اتاق, درو قفل کردم و زود رفتم 
ستم و کم کم از پنجره بیرون رفتم. با هر بدبختي که بود  شویي ب ست سنگ د به 
خودم رو از پنجره رد کردم و رفتم پایین. پشگگت درخت قایم شگگدم, باغبونمون 

 داشت گلها رو آب میداد. آه عجس گیري افتادم.
شین قایم شدم, ت آماده شت ما شین, پ سمت ما شو اونور کرد زود دویدم  ا رو

شدم. وقتي باز دیدم حواسش نیست زود پریدم توي صندوق عقس و آروم درو 
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شین  شن کرد و حرکت کرد. یکم که رفت ما شین رو رو ستم. بهار هم زود ما ب
 ایستاد و اومد در صندوق عقس رو باز کرد.

خودت میاري. یا خودت رو خفه میکني, یا  : تو آخر یه بالیي سگگر خودم وبهار
 بادیگاردت سر منو میبره.

شم نه بابا, بادمجون بم من شو میبرم. بعد سر سر تورو ببره, خودم  : غلط کرده 
 آفت نداره, مثل گربه هفت تا جون دارم.

 : بگو ماشاال, حاال خودتو چشم میزني میترسم یه چیزیت شه.بهار
سر قرار, با وقتي سیدیم  شروک کرد به ر شد و  شروک  سخره بازیهاي کامي  ز م

 شعر خوندن. خیلي بهمون خوش گذشت و کلي خندیدیم.
 که رفتم خونه, دیدم بابام و میالد منتظرمن. شس

: سالم صخري خانم, خوبید؟ با صداي من بادیگارد هم اومد و پیش پلهها من
شد و  بام از جاش بلندایستاد و با ع بانیت به من نگاه کرد. یه پوزخند زدم. با

اومد نزدیکم, خودمو واسگگه یه سگگیلي جانانه آماده کردم. یکي زد تو گوشگگم, به 
چشگگمش نگاه کردم و لبخند زدم. باز یکي محکمتر زد توي گوشگگم که پرت 
شیدم و با  ستش بیرون ک شدم روي زمین. میالد اومد بلندم کرد، بازوم رو از د

بلندم کردي که چي؟ خیلي مردي ع گگبانیت بهش نگاه کردم. من: اومدي 
کردي؟ مردیت رو وقتي که باید نشگگون میدادي ندادي, حاال اومدي که چي 

پرند, نمیخواد براي من دور  يبشگگه؟ بعد رو کردم به بابام و گفتم: شگگما هم آقا
پدر رو بازي کنید. وقتي که مامان من جلوي چشگگمهاي ما مرد شگگما کجا 

تختم افتاده بودم شگگما کجا بودید؟ دنبال بودید؟ وقتي که من یک هفته توي 
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سگگیاسگگت کثیفتون بودید. پس حقي نداري که روي من دسگگت دراز کني. این 
شما هم  شه که منو زدید, دفعه ي بعد خودمو خالص میکنم تا  دفعه آخرتون با
شید. خودتون که میدونید من چقدر کله خرم. بابا همینجور  یه نفس راحتي بک

د و میالد هم با تعجس نگام میکرد. وقتي رسگگیدم به با ع گگبانیت نگام میکر
بادیگارد یه تنه محکم بهش زدم و رفتم باال. رفتم توي اتاق, درو که خواسگگتم 

نیسگگت. واي یادم اومد, کلید که با منه, پس در چطور  لیدقفل کنم, دیدم که ک
شد. پس ق سته نمی شتم توي در, ب ل فبازه؟ کلید رو از توي کیفم در آوردم و گذا

رو عوض کردن. البد براي پنجرهاي دسگگتشگگویي هم حفاظ گذاشگگتن. رفتم 
دسگگتشگگویي, آره درسگگت حدس زده بودم. اما به روي خودم نیاوردم و خیلي 

آهنگ رو با صگگداي بلند روشگگن کردم. پنبه رو از توي کشگگو در  مخونسگگرد رفت
حت گرفتم  عدشگگم را آوردم و کردم توي گوشگگم, قرص آرامبخش خوردم و ب

صخري خانم خاموش خواب شدم, آهنگ خاموش بود. البد  صب  که بیدار  یدم. 
کرده. توي آینه به خودم نگاه کردم, لباسگگهاي دیروز هنوز تنم بود و صگگورتم 

. لبم میسگگوخت, چطور دیشگگس دردو حس نکردم؟ آماده شگگدم و از دخوني بو
پایین و ها رفتم  گاهم میکرد. از پله گارد داشگگگت ن بادی تاق رفتم بیرون,   ا
م*س*تقیم رفتم سگگمت در بیرون. میالد هرچي صگگدام کرد واینسگگتادم. سگگوار 
ماشین که شدم عینکم رو زدم که چشمهاي خیس از اشکمو نبینه. من: راننده, 

شت و بر و بر نگاهم کرد. من: به چي نگاه  سمتبرید  شگاه. بادیگارد برگ دان
ع بي  م و خیليمیکنید؟ راه بیفت دیگه. میدونستم که دارم بهش توهین میکن

میشگگه. اما حقش بود, جاسگگوس کثیل. وقتي رفتم توي کالس, عینکم رو در 
یچي ه بیارم؟نیاوردم و با کسي حرف نزدم. کامي: اوه اوه, خانم دو کیلو آفتاب 
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نگفتم, اصال حوصله نداشتم. کامي: بخدا ما توي کالسیم, اینجا آفتاب نیستا. 
فت و با نگراني نگاهم کرد. بهار: باز باز جواب من سکوت بود. بهار دستمو گر

بحثتون شگگد؟ با بخض جواب دادم: هروقت من خوشگگحال میشگگم و میخندم, 
. کامي: دیگه هم پشتشن دوتايبابام بعدش حسابي تالفیشو میکنه. حاال دیگه 

شدن. انگار فهمیده بودن که  ساکت  شي به ما نیومده. و دیگه  نخیر, انگار خو
صله ح ستاد چقدر ناراحتم و حو سم به حرفاي ا صال حوا شتم. ا رف زدن ندا

سر اومد  سطاي کالس بود که طاقتم  نبود و همش به بخت بدم فکر میکردم. و
شت  شدم و به بادیگارد گفتم که ببرتم به شین  سوار ما و از کالس زدم بیرون. 
زهرا. تا رسیدم سر مزار مامان, سرمو گذاشتم روي سنگ قبرشو و گریه کردم. 

گرفته بودم, باید یه حدي براي این کاراش میذاشگتم. شگس که  ت گمیم خودمو
تاقم. از توي کشگگوم هرچي قرص بود در  نه, م*س*تقیم رفتم توي ا رفتم خو

آب خوردم. جلوي میز کامخیوتر نشگگسگگتم و آهنگ  یيآوردم و از لوله دسگگتشگگو
گذاشتم. آي خدا دلگیرم ازت, آي زندگي سیرم ازتآي زندگي میمیرم و, عمرمو 

یرم ازتاین غ گگه هاي لعنتي, از خنده دورم میکنناین نفسگگهاي بي هدف, میگ
زنده به گورم میکننچه لحظه هاي خوبیه,  انیههاي آخرهفرشگگتهي مردن من, 

میبرهاین بهترین انتقام از آقاي پرند بود, تا آخر عمرش باید زجر  امنو از اینج
م ست دادم و افتادبکشه. کم کم حس کردم که دارم سبک میشم, تعادلم رو از د

روي زمین. بدنم یخ کرد و دیگه چیزي نفهمیدم. چشگگمهام رو آروم باز کردم 
. جمب شد سمولي از نور چراغ باز بستمشون. چندبار پلک زدم که کم کم حوا

سرم درد میکرد و احساس ضعل داشتم. دستم و گذاشتم روي سرم, که ُسرم 
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ست؟ باز پلکهام ستم رو دیدم. اینجا کجا روي هم افتادن و خوابم برد.  توي د
با صگگدایي چشگگمهام رو باز کردم, دور و برم رو نگاه کردم. یه خانومي داشگگت 

سالم کرد. من: چي  شرویيُسرمو عوض میکرد. تا چشمهاي باز منو دید با خو
شگگده؟ من چرا اینجام؟ پرسگگتار: خودت بهتر میدوني که چیکار کردي خانم 

شگله. یهو یادم اومد که من ق شي خو ستم که خودک رص خورده بودم و میخوا
کنم. پس چرا من نمردم؟ اي خدا, حتي نمیذارن راحت بمیرم. من: سگگگاعت 
صب . زوده, یکم بگیر بخواب. من: نه خیلي خوابیدم.  شش  ستار:  چنده؟ پر
شما دو روز بیهوش بودید و هیچي  ستار: براي اینه که  ضعل میره. پر دلم داره 

بود که بهار اومد. من: چطور گذاشگگتن بیاي تو؟ نخوردید. سگگاعت نزدیک ده 
بهار: بابا تو هیچیت که به درد ما نخورد, این پارتیت خوب به درد ما خورد. تا 

برام باز کردن. واسگگه اولین بار احسگگاس کردم یه آدم  واسگگم پرند رو آوردم راه ر
که تو مهمیم. من: دیوونه. بهار: خفه شگگو, من دیوونم یا تو؟ این چه کاري بود 

شي.  کردي؟ آخه با خودکشي به کجا میرسي؟ جز اینکه اون دنیا هم زجر میک
سممو فقط  صد رحمت به این دنیا داره. اونجا ج شم  من: اون دنیا اگه زجر بک

میدن ولي اینجا روح و قلبمو. اشگگک توي چشگگمهاي بهار جمب شگگد و  عذاب
ستم برات یه کاري کن سید. بهار: آوا, کاش میتون ستمو ب*و* شحد ال م که خو

شگگي. اما نمیدونم چیکار کنم؟ من: همین که همیشگگگه پیشگگمي برام کافیه و 
خوشگگحالم. تو نمیخواد غ گگه منو بخوري. بهار: نمیدوني بابات و میالد توي 
این چند روز چي کشگگیدن, نه خواب داشگگتن نه خوراک. خیلي دلم براشگگون 

ندیدي, بیچاره  سگگوخت. یه پوزخند صگگگدادار زدم. بهار ادامه داد: کامي رو
چندبار اومد. این گلها رو هم کامي آورده. این چند روز نه با کسي حرف میزنه 
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نه شوخي میکنه, فقط فحشت میده. خندیدم و گفتم: میدونم اگه اومد خودش 
با دسگگتاش خفم میکنه و یه مشگگت فحش بارم میکنه. بهار: حقته, تا دفعه دیگه 

: عمه ته. تا ع ر بهار پیشم بود. جالس بود از این خر بازیا در نیاري. االغ. من
شد. کامي: مثال  که نه بابا اومده بود, نه میالد. کامي که اومد یکم روحیم بهتر 

نه؟ من: پس چطوري  ودکشگگيخودکشگگي کردي؟ کسگگي اینجوري خ میک
کامي: آدم اگه بخواد واقعا  عد.  بده واسگگگه دفعهي ب یادم  خودکشگگي میکنن؟ 

سگگتشگگو یا گردنشگگو میزنه و خالص. تو اومدي مثل خودکشگگي کنه, با تیغ رگ د
سته  سوال قرص خوردي که مثال ناز کني؟ کاش مرده بودي و من از د سو بچه 
این لوس بازیهات راحت میشگگگدم. من: غ گگگه نخور, دفعه دیگه خودمو دار 
به  ناب رو  کامي: چطور؟ من: ط گه.  ناب دی با ط با چي؟ من:  کامي:  میزنم. 

گردنم, بعدش صگگندلي رو از زیر پام میندازم. کامي: نه, پنکه میبندم و میندازم 
اینجوري هم نمیمیري. آخه با این وزني که تو داري، پنکه میمیره و تو هیچیت 
نمیشه. من: گمشو بابا. کامي: مگه دروغ میگم؟ یه صد و بیست کیلویي وزن 
شت کوچیکت منو بلند کني الم س. من: خفه بابا, همه  داري. میتوني با انگ
دختراي دانشگگگاه میان از من رژیممو میخرسگگن که هیکلشگگون مثل من مانکن 
کامي: اوه اوه, اونوقت رژیمت چیه؟ من: هیچي نخور, فقط فحش و  بشگگگه. 
غ گگه بخور. کامي: به به, چه رژیم خوبي. هرکي امتحان کنه صگگد در صگگد 
شه. من: پس چي فکر کردي؟ من همه چیم خوبه. کامي: حاال جدا  مانکن می

سبز از  شونیتو دیدي؟ من: نه, چطور؟ کامي: هیچي, فقط یه کدو  شوخي، پی
ستي بیا به خودم بگو, با یه چاقو کدو  شونیت. اگه عمل زیبایي خوا شده رو پی

http://www.roman4u.ir/


 43 بادیگارد

تیکه تیکش میکنم و باهاش خورشت درست میکنم. به به چه  بعدشرو میبرم, 
ه از ه دیگخورشتي بشه. خندیدم، کامي دست کشید به موهام و گفت: آوا، دفع

این غلطا نکنیا که مجبور میشگگم خودم مثل صگگدام دارت بزنم. من: نمیتوني. 
کامي:  که میمیره.  خه پن کامي: چطور نمیتونم؟ خیلي خوبم میتونم. من: آ

منم همینو میخوام, که پنکه بیفته روت و تو بر ا ر ضگگربه مخزي بمیري.  خوب
دونن؟ کامي: نه, به من: کامي, بچه هاي کالس که چیزي از خودکشگگیم نمی

ضربه خورده. من: آره خوب کردید,  سرت  همه گفتیم که ت ادف کردي و به 
یش . یکم ردممرسي. در اتاق باز شد و میالد اومد تو. تا قیافشو دیدم شوکه ش

در آورده بود, زیر چشگگمش گود افتاده بود و رنگش پریده بود. اومد نزدیکم و 
و کردنم. بعد از مدتها توي ب*غ*لش محکم ب*غ*لم گرفت و شروک کرد به ب

بودم و حس خوبي داشگگتم. چقدر دلم براش تنگ شگگده بود. میالد: آوا, با ما 
گ کارو کردي؟ من: دی کار کردي تو دختر؟ چرا این  ندارم میالد,  هچی قت  طا

دیگه کم آوردم. نمیتونم بیشگگتر از این تحمل کنم. میالد: دیوونه, تو باید قوي 
مامان یادمون داده. فکر میکني مامان با این کارهاي تو باشگگي. همونجور که 

خوشحال میشه؟ مامان میخواد که ما قوي باشیم. صورتمو گرفت توي دستاش 
شتش پاک ک شکهامو با نوک انگ شید من کوتاهي کردم, قول ردو ا . میالد: ببخ

میدم همیشه هواتو داشته باشم و هیچي برات کم نذارم. من لبخند زدم و گفتم: 
رسگگي. فرداش مرخص شگگدم و رفتم خونه. دم در خونه گوسگگفند سگگر بریدن. م

صگگخري خانم مثل پروانه دورم میچرخید و ازم مراقبت میکرد. من و بادیگارد 
یک کلمه هم با هم حرف نزدیم. بعد از یه هفته حالم  تيتوي این چند روز ح

شگگدن. کامال خوب شگگد و رفتم دانشگگگاه. تا رفتم توي کالس همه دورم جمب 
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خشگگایار: دلمون برات تنگیده بود آبجي. من: میرفتي خیاب میدادي گشگگادش 
کنن داوشگگي. )همون داداشگگي با زبون نتياعاطفه: توي این مدت که نبودي 

صلمو سابي حو ستي انگار موش  نح سر رفته بود, این کامي هم وقتي که تو نی
بونمو زبونشگگو خورده. کامي: دسگگتت درد نکنه فسگگقلي, موش چیه؟ گربه ز

خورده بود.علیرضگگا: حتي اسگگتاد باغبان هم میگفت خانم پرند نیسگگتن کالس 
سگگاکته. من: غمیت نباشگگه, امروز تالفي این چند وقته رو در میارم. اسگگتاد که 

خوش آمد گفت. منم شگگروک کردم به شگگوخي کردن باهاش. من:  بهماومد 
ا م زیاد به بچه هاسگتاد, چون این چند وقته که من نبودم نظم کالس رو بهم بزن

درس دادین. کالس امروز رو به افتخار بازگشت من بیخیال شید. استاد: نمیشه 
 تونووقولیخانم پرند, باید درس بدم. کامي: اسگگتاد بخدا نمیریم پیش مدیر چ

کنیم. من: راسگگگت میگه, اتفاقا میریم ازتون کلي تعریل میکنیم. همه بچه ها 
اسگگتاد: پرند هنوز نیومده آتیش به پا  ریختن سگگرش و حرف منو تایید کردن.

کردي. کامي: گوله آتیشه. استاد خندید و بعد از کلي خواهش کردن کالس رو 
تعطیل کرد. همه با هم رفتیم زیر درخت نشستیم و درمورد این چند وقته حرف 
زدیم. بادیگارد هم یکم اونورتر نشسته بود. کامي: بچه ها حاضرید هفته دیگه 

؟ بهار: من که پایه م. کامي: همه به جز بهار. بهار یکي زد توي همه بریم کوه
سر کامي و گفت: غلط کردي, اول از همه من و آوا میریم. مگه نه آوا؟ من: آره 
راست میگه.بهار برگشت و زبونشو واسه کامي در آورد.کامي: دست شما درد 

له ؟ بهار: جخنکنه آوا خانم, داشتیم؟ اینجوري منو جلو این جخله ضایب میکني
قدر بي  مان خودش فحش داد, دختر تو چرا این ما به  باز این  کامي:  ته.  له  خا
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ادب شگگدي؟ هي من چیزي نمیگم به مامان خودت فحش میدي. بهار: خیلي 
سیدم, بچه ها بهار فردا  دبيبي ا صبر کن به مامانم بگم. کامي: واي تر کامي, 

پیش آقا معلم شگگکایت میکنه. با همراه مامانش میاد با من دعوا میکنه و از من 
این حرف کامي همه خندیدن و بهار هرکاري کرد که جلوي خندشگگو بگیره 

ن ته ای با هم رفتیم کوه, الب مه  عه ه ید. روز جم ند عهنتونسگگگت و خ همراه  دف
سرمون  شت  بادیگارد. من با بچه ها جلوتر راه میرفتیم, بادیگارد همراه کامي پ

کامي چر هار, این  یه؟ بودن. من: ب گارد خوب شگگگده؟ خبر بادی با  قدر  ا این
سه اون تعریل  شده رفته وا سه ما تکراري  بهار:نمیدونم, البد دیده حرفهاش وا
کنه. همینجور که باال میرفتیم, بهار داشگگت با سگگتاره حرف میزد و حواسگگش به 
شتم لیز بود و فقط دیدم که توي هوام.  من نبود. پامو روي یکي از پلهها که گذا

سگگتم و جیغ کشگگیدم. وقتي که دیدم که نه چیزیم نشگگد و سگگالمم, چشگگامو ب
چشگگمامو آروم باز کردم و دیدم که توي هوام. به عقس نگاه کردم, دیدم کامي 

شت بهم نگاه  و بادیگارد منو مثل بچه ها توي هوا گرفته. آروم  میکنهداره با وح
ستمو گرفت. بهار: خوبي؟ من: آر شتم روي زمین و بهار اومد د ه. بهار رو گذا

کرد به بادیگارد و گفت: دسگگتتون درد نکنه آقاي راد. بادیگارد: خواهش میکنم, 
کا ته.  مه وظیف که معلو گاه معني داري بهش کردم یعني  یه ن : يموظیفم بود. 

چالق, کج, عوضگگي, تو نمیتوني مثل آدم راه بري؟ من: نه, مشگگکلیه؟ کامي: 
سه این بنده خدا که  سه من که نه, ولي وا شه و نجاتت بده وا باید مواظس تو با

گارد اشگگگاره کردا.من: کسگگي مجبورش نکرده. رومو  بادی به  کل. ) آره مشگگ
سیدیم, دوتا تخت رو  سون کردیم. گار پربرگردوندم و رفتم. به قهوه خونه که ر

اومد, کامي سگگفارشگگا رو داد و آخرش گفت. کامي: واسگگه چهارده نفر چایي, 
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شیر بیارید لط سه یه نفر هم  فا. )یه نگاه به بهار کردابهار کیفش رو پرت کرد وا
شمم به بادیگارد افتاد که  سر کامي که همه رو به خنده انداخت, یه لحظه چ تو 

زود اخم کرد, منم اخم کردم و رومو کردم  دیدداشگگت لبخند میزد. تا نگاه منو 
سگگمت بهار. ایشگگش, اکبیري. فرداش ناهار که خوردم, بابا صگگدام کرد که برم 
شتید؟  توي هال. بادیگارد هم اونجا بود و به من نگاه میکرد. من: بله؟ کاري دا
بابا: بشگگین, کارت دارم. نشگگسگگتم و منتظر نگاهش کردم. بابا: دیشگگس جناب 

صگگحبت کردن و خواسگگتن که از بادیگاردیت اسگگتعفا بدن. چي  منسگگرگرد با 
ند  گارد کردم و لبخ بادی به  گاه  یه ن یدم؟ یعني اینو هم فراري دادم؟  میشگگن
پیروزمندانه زدم. برام جالس بود که اونم لبخند زد و سگگرش رو با تاسگگل تکون 

 و هداد. بابا: نمیخواي دلیلش رو بخرسگگي؟ من: نه, اینم مثل بقیه. خسگگته شگگد
حریل من نمیشگگه. بابا: اشگگتباه میکني. ایشگگون خواسگگتن اسگگتعفا بدن چونکه 
شن. من با تعجس: یعني چي؟ بابا: یعني  ستن که با تو توي یه خونه با راحت نی
اینکه, طرز لباس پوشیدنت یا یه موقب که دستشون به تو میخوره ایشون راحت 

میتونن برن, ما  شگگوننیسگگتن. من: آهان, یعني نامحرمي و این چیزا. خوب ای
یکي دیگه رو پیدا میکنیم. بابا: اما من نمیخوام که ایشگگون برن. چونکه سگگرگرد 
یکي از بهترینهاست و من بهشون اعتماد کامل دارم. ایشون توي این چند وقت 
نشون دادن که چقدر توي کارشون عالین. من: خوب؟ بابا: ازشون خواستم که 

شگگدم و گفتم: خوب, هرجور که راحتید.  ندبمونن, ایشگگون هم قبول کردن. بل
شت  شتم به بابا و بادیگارد که دا شکم زد. برگ سر جام خ شرب داره.  بابا: اما یه 
شم  شید. گو شما با هم محرم  شون اینه که  شرط لبخند میزد نگاه کردم. بابا: 
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ستم روي مبل. من: چي؟ محرم؟ یعني من باید  ش سرم گیج رفت و ن زنگ زد. 
شنیدم؟ از ب ؟با این عقد کنم سه چند وقت. چي می صیخه وا ابا: نه, عقد نه. یه 

شگدت ع گبانیت بدنم شگروک کرد به لرزیدن. من: چي؟ شگوخي میکنید نه؟ 
شما واقعا میخواید منو صیخه این کنید؟ بابا: مجبوریم. من: نه مجبور نیستیم. 
شونم بگید  شم, به ای سي نمی صیخه ک ست دارید که منو زجر بدید. من  شما دو

ي ما به بادیگارد احتیاج نداریم. بابا: آوا, درسگگت صگگحبت کن. ع گگبي هر
پاهامو کوبیدم به زمین و با دو از پلهها باال رفتم. درو محکم بستم. چي شنیدم 
من؟ صگگیخه اون جاسگگوس بشگگم؟ نه, به هیچ وجه. بابام چه راحت میخواد از 

شدم و هرچي که روي میز ب شه. با این فکر ع بي  ستم خالص   انداختم ودد
روي زمین. برس موهام رو برداشگگتم و پرت کردم توي آینه. در اتاق باز شگگد و 
ید بیرون,  تاق. من: بر مدن توي ا خانم او گارد و صگگخري  بادی عد  با ب با اول 
یا  کاراي من  که میکني؟ من:  یه  کارا چ با: آوا این  با نمیخوام ریختتونو ببینم. 

و بفروشید؟ خیلي پستي. خوش کاراي شما؟ شما به همین ارزوني میخواید من
ست و نفوذ، داره  سیا شوهر عزیزش بخاطر  به حال مامان که رفت و ندید که 
دخترش رو میفروشگگه. بابا: خفه شگگو آوا.من: نمیخوام, نمیخوام. دارم حقیقتو 
مه رو از روي زمین برداشگگتم و پرت کردم  باش و بشگگنو. مجسگگ میگم, مرد 

ادن که خورد به دیوار و شگگکسگگت. اما یه د يطرفشگگون. بابا و بادیگارد جا خال
که دلم خنک شگگگد.  بازوشگگو خون آورد  بادیگارد و  بازوي  به  ید  تیکه ش پر
بادیگارد به من نگاه کرد و اومد سمتم و با فاصله یک قدمیم رو به روم وایساد. 
رگ گردنش باد کرده بود و فکش رو منقبض کرده بود که صگگگداشگگو باال نبره. 

قلي تا اآلن خیلي کوتاه اومدم و بهت هیچي نگفتم, میبینم بادیگارد: ببین فسگگ
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که زیادي دم در آوردي. اگه یه بار دیگه از این دیوونه بازیها در بیاري یا به من 
بي احترامي کني نمیدونم اگه بتونم خودم و کنترل کنم یا نه. تفنگ رو در میارم 

میکردم. به  گاهو میذارم روي سگگرت و خالصگگت میکنم. من با تعجس بهش ن
بابام نگاه کردم و با صگگداي لرزوني گفتم: شگگما میخواید منو صگگیخه این قاتل 
شیم زنده در اومدم حاال اینجوري میخواید منو  کنید؟ ناراحتید که من از خودک
که  مد نزدیکم  خانم او ید بیرون. صگگخري  ید بیرون. همتون بر ید؟ بر بکشگگ

تاقش روهم  کشبادیگارد خیلي محکم گفت: صگگخري خانم, نزدی نشگگید. ا
درسگگت نکنید. بعد رو به بابا کرد و گفت: براش وسگگایل جدید نگیرید. ببینیم 
میتونه توي این گندي که زده زندگي کنه یا نه. تا یاد بگیره و دفعه دیگه از این 
که این  یده  جازه م بام چطور ا با گاه میکردم,  جس بهش ن با تع نه.  طا نک غل

به من بي احترامي ک جا روي زمین  نه؟اینجوري  که رفتن بیرون همون مه  ه
شه که همچین اتفاقي افتاده. خدایا, اینهمه غم کافي  صال باورم نمی ستم. ا ش ن
شت که دیدم  نبود که این غولو هم انداختیش توي زندگیم؟ نمیدونم چقدر گذ
شد. میالد اومد ب*غ*لم کرد و منو برد روي تخت. هیچ مقاومتي  در آروم باز 

به عزیزم؟ من:  رونمیکردم, همینج زل زده بودم به دیوار. میالد: آوا, حالت خو
آره, خیلي خوبم. بابام داره با یه قاتل صگگیخه م میکنه. میالد: عزیزم, میخوام یه 
بذاري اول حرفمو بزنم و نخري وسگگط  که  ما ازت میخوام  چیزیو بهت بگم. ا

ه ک نموحرفام. نمیخوامم که ع گگبي بشگگي. منتظر نگاهش کردم. میالد: مید
برات سگگخته, میدونم که پیش خودت فکر میکني که داریم بهت ظلم میکنیم. 
اما عزیزم این بخاطر سگگالمتي خودته. تو میدوني روزي چندبار به من و بابا 
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به  یدن  گه تورو دزد نا ا یدمون میکنن؟ آوا تو فکر کردي او هد یدن و ت خام م پی
مشگگت گرگ و یه همین آسگگونیها میکشگگنت؟ فکر جاهاي دیگشگگو نکردي؟ یه 

ستش چنگ زدم. من:  شت زده نگاش کردم و به د دختر تنها. با این حرفش وح
؟ میالد دسگگتمو گرفت و گفت: آره, ما مجبوریم …او.. اونا پیخام دا.. دادن که

بادیگارد هیچکس نتونسگگگت دو هفته هم  بادیگارد بذاریم. توي اینهمه  برات 
وقت خوب کارشگگو انجام بده.  مههدووم بیاره. این اولین آدمیه که تونسگگت این

ولي مشگگکل اینجاسگگت که اون راحت نیسگگت که تورو اینجوري راحت ببینه یا 
بهت دسگگگت بزنه. من: اونروز که دسگگتش بهم نخورد, کاپشگگنم کلفت بود 
که خودکشگگي کردي رو میگم. اون  که...میالد: اونروز رو نمیگم, اونشگگگس 

شنوه و فکر میکن سي بهت حمله کرده میاد  هصداي افتادن یه چیزي رو می که ک
نه نبودیم  با خو با که من و  تادي روي زمین و چون نه تو اف که میبی قت  تا توي ا
شتم به حرفهاي  شین. من با دهن باز دا شه که خودش ببرتت توي ما مجبور می
سرگرد رو. ما  میالد گوش میکردم. میالد: تو باید مارو درک کني. هم مارو, هم 

دسگگگت از لجبازي بردار خواهر گلم. من سگگگاکت  فقط خوبي تورو میخوایم.
نگاهش میکردم. میالد سرمو ب*و*سید. میالد: اینو بدون که ما نگرانتیم. من: 

 میدونم. میالد: قول میدي بهش فکر کني؟ من: باشه, فکر میکنم.
حرفهاي میالد توي فکر رفتم, حرفهاش درسگگگت بود. اما من نمیخواسگگتم  با

تاق حبس کردم و فقط فکر صگگیخه اون غول بشگگم. چند  روز خودم رو توي ا
کردم. دیگه داشتم دیوونه میشدم. روز چهارم بود که رفتم توي اتاق میالد. من: 
میالد, میخوام باهات حرف بزنم. میالد: جونم؟ بگو. من: من به حرفهاي اون 
روزت فکر کردم. میالد: خوب. من: تا چند وقت صگگیخه میمونیم؟ میالد: بابا 
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سگگگال.من: میالد, یه وقت بابا دروغ نگه و دائمیش کنه؟ میالد: آوا  گفت یک
کارو بکنه؟ من: از دشگگمن هم کمتر  که این  ته  با دشگگمن با چي میگي؟ مگه 
نیسگگت. میالد: زر زیادي نزن. خوب حاال که چي؟ من: باشگگه, من راضگگیم که 

امر  همصیخه اون عوضي شم. ولي یه شرب داره, اونم اینکه بهم احترام بذاره و ب
و نهي نکنه. *** فرداش خود بادیگارد صیخه محرمیتو خوند و ما محرم شدیم. 
با هم حرف نمیزدیم,  هار. اصگگال  به ب به هیچکس نگفتم, حتي  ما این حرفو  ا

نمیکنه. ازش بدم میومد, واسگگه اینکه  التخوشگگحال بودم که توي کارهام دخ
گارد صگگداش میکردم. لجش رو در بیارم جلوي بچه هاي کالس راننده یا بادی

سي بهش لبخند میزدم. هرجا  اونم چپ چپ نگاهم میکرد و من از روي بدجن
مان اون یکم دور مي  ما که میرفتم همراهم بود, حتي وقتي میرفتم سگگر مزار 

. عاقل شده بودم, دیگه فرار نمیکردم. البته نمیتونستم مایستاد تا من راحت باش
ردن وجود نداشگگت. یه روز صگگب  متوجه که فرار کنم, هیچ راهي براي فرار ک

ضي  ستراحت کنه, اما را ستم که ا ضه و تس داره. ازش خوا شدم که خیلي مری
نشد و گفت باید همراهم بیاد. من: هرجور که راحتید, خودتون دارید توي تس 

. به من چه. وقتي کالس تموم شگگگد, با بچه ها رفتیم روي نیمکت وزیدمیسگگ
ادیگارد همش سگگرفه میکرد, معلوم بود خیلي نشگگسگگتیم و چایي میخوردیم. ب

حالش بده. چاییم رو برداشگگتم و رفتم روي نیمکتي که نشگگسگگته بود نشگگسگگتم. 
شه. بادیگارد  شاید گلوتون بهتر  شتم جلوش. من: داغه بخورید  چایي رو گذا
نگاهم کرد و خیلي خشگگک گفت: ممنون. ایشگگشگگش, انگار کیه؟ پسگگر شگگاه 

ه و اینجوري رفتار میکنه. شگگاید فکر کرده پریون؟ خوبه دلمم واسگگش سگگوخت
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چونکه حاال صیخه هم هستیم دارم واسش میمیرم. مرتیکه عوضي. بلند شدم و 
ها  چه  که تموم شگگگد, زود از ب عدي  تام نشگگسگگتم. کالس ب رفتم پیش دوسگگ

کردم. بهار: کالس بعدي چي؟ نمیموني؟ من: نه, برم خونه یکم  فظيخداحا
ن, بعد به بادیگارد کرد و گفت: باشگگگه. مراقس خسگگته م. بهار یه نگاهي به م

خودت باش. وقتي رسگگیدم خونه, زود رفتم توي اتاقم و به صگگخري خانم گفتم 
که خسگگته م و میخوام بخوابم. از صگگداشگگون فهمیدم که صگگخري خانم براش 

ستم لباس  سوپ ستم نزدیک بود و میخوا سي دو و قرص برده که بخوره. عرو
با بهار بخرم. همراه بهار و البت بادیگارد  بازار. جالس بود که  بادیگارد رفتیم  ه 

حرف میزد و بعضگگي مواقب لبخند میزد. من که هروقت دیدمش همش اخمو 
ت سرم از پش وبود. چندتا لباس انتخاب کردم و خواستم برم پرو کنم که صداش

شگگنیدم. بادیگارد: خانم پرند, پدرتون گفتن که بهتون بگم لباس هاي پوشگگیده 
ید. یه نگاه ع گگبي بهش کردم. من: مگه من به آقاي پرند میگم که چي بگیر

شون به من امر و نهي میکنن؟ ول کردم و رفتم توي اتاق  بخوش چي نخوش که ای
تا انتخاب کردم.  ها دو  باس  یده تر بود یکیشپرو. از بین ل با پوشگگ و  که تقری

تا کمر ل*خ* تاه و  که کو مد و اون یکي هم  ت بود. بیشگگتر ازش خوشگگم او
بادیگارد وقتي لباس رو دسگگتم دید اخم کرد و روشگگو برگردوند. هه, به درک. 
حالتو میگیرم غول بیابوني.روز عروسگگي افسگگانه هم رسگگید. خودمو توي خونه 

کوتاهم رو پوشیدم, با کفشاي پاشنه  لباسآرایش کردم و موهامو درست کردم. 
م آوا چیکار کردي؟ امشگگس بلند. به خودم توي آینه نگاه کردم و توي دلم گفت

همه پسرها واست ضعل میکنن. با این حرفام پقي زدم خنده, چه پخسي واسه 
خودم باز میکردم. ولي بادیگارد چي؟ اونم دلش واسگگم ضگگعل میره؟ اصگگال 
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نگاهم میکرد؟ اصگگال من چرا به اون فکر میکنم؟ بره به درک. رفتم بیرون بابا 
ي میگفت. خیلي دلم میخواست حالشو داشت نگام میکرد و زیر لس یه چیزای

سي, زود  سیدیم عرو شس اع ابم بهم بریزه. وقتي ر ستم ام بگیرم, اما نمیخوا
سندیده بودم  سي که خودم پ سمو عوض کردم و لبا رفتم توي یکي از اتاقا و لبا

. رفتم بیرون که پر بود از دختر پسگگرهاي جور وا جور. یه لحظه از وشگگیدمرو پ
خواستم برگردم که یکي دستمو گرفت, برگشتم بهار بود.  اومدنم پشیمون شدم.

سي  شدي. من: مر شر  من: واي بهار تویي. بهار: من باید بگم واي, دختر مح
دادنتون شگگروک  وهعزیزم, ولي نه بیشگگتر از تو. کامي: شگگما دخترها باز دل و قل

سفید و با  شکي و پیرهن  شلوار م شتم, کامي کت و  صدا برگ سمت  شد؟ به 
جس چیزي شگگگدي تو جیگر. کروات  نگ تنش بود.من: او ال ال, ع آبي کمر

ترکوندي. کامي: میدونم, هرکیو که دیدي اینجا غش کرده بدون از خوشگگتیخي 
منه. من: نه بابا, اون از بو گندته. میخواستي یه عطري بزني خو، زدي بچه هاي 

لي, قمردمو کشتي. بهار پقي زد خنده. کامي چشاش رو باریک کرد. کامي: فس
همه آرزوشونه پیش من بشینن که فقط از بوي عطر بدنم فیض ببرن. مشکل از 
تو نیسگگتا, از دماغ عملیته. من: دماغ خاله ت عملیه. کامي: اه اه, بهار ببین داره 

. بهار: به مامان من چرا؟ کامي روشگگو کرد به کنههابه مامانت بي احترامي می
, آقا محسگگن. چطوري؟ بادیگارد: بادیگارد و باهاش دسگگت داد. کامي: به به

ممنون, تو چطوري؟ کامي: میبینم که تو هم خوب به خودت رسگگیدیا. با این 
حرف کامي برگشگگتم و به بادیگارد نگاه کردم, تازه متوجه شگگدم که اونم کت و 

ش شت نگاهم میکرد, یه پوزخندي  کيشلوار م شه. دا با پیراهن نوک مدادي تن
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سمت بهار.ب ستاره زدم و رومو کردم  شستیم. با  ا هم رفتیم و پیش بقیه بچه ها ن
یا هم بلند شگگدن. همه داشگگتیم  و بهار بلند شگگدیم بر*ق*صگگیم, کامي و پو
میر*ق*صیدیم و میخندیدیم که چشمام به بادیگارد افتاد که سرش پایین بود و 
سرش رو باال  سنگیني نگاهم رو حس کرد که  شت کرده بود. انگار  شو م ست د

نگاه کرد، اخم کرده بود و ع بي بود. خندم گرفت, با اینکه خیلي آورد و به من 
صیدم  شتر با کامي میر*ق* صیدم. بی شده بودم اما باز از لجش میر*ق* سته  خ

مو پاک آرایش متا بیشتر ع بي شه. شس که رفتیم خونه همه خواب بودن, داشت
ونم ارد: میتمیکردم که در اتاقم رو زدن. فهمیدم که بادیگارده. من: بله؟ بادیگ

بیام تو؟ من: کاري دارید؟ بادیگارد درو باز کرد و اومد توي اتاق. هنوز ع بي 
بود. از سگگر تا پاش رو با حقارت نگاه کردم. من: بله؟ بادیگارد: پدرتون گفتن 

خواسگگتن که بیرون نرید و پیش مهمونها بمونید.  مافردا مهمون دارید و از شگگ
رد: پدرتون گفتن که بهتون اجازه ندم جایي من: اگه نخوام بمونم چي؟ بادیگا

برید. من: آقاي پرند واسه خودشون گفتن, من هرجایي که بخوام میرم به کسي 
هم مربوب نیسگگت. بادیگارد: شگگما هیچ جایي نمیرید چونکه من اجازه نمیدم. 

صالمن:  ست مرتیکه؟ بادیگارد چشمهاش رو بست و  ا شما اجازه خوا کي از 
فس عمیقي کشگگید و گفت: شگگما به اجازه من احتیاج دسگگتشگگو مشگگت کرد. ن

دارید, اگه اجازه من نباشگگه هیچ غلطي نمیتونید بکنید. سگگرش فریاد کشگگیدم: 
صحبت  ستي که با من اینجوري  شو مرتیکه مفت خور, فکر کردي کي ه خفه 
میکني؟ میخواي دو روزه یه کاري کنم از کار که سگگهله, از ایران بیرونت کنن؟ 

مد نزدیکم نه  او نه تو  هام زل زد: تو هیچ غلطي نمیتوني بکني,  و توي چشگگم
بزرگتر از تو خترهي لوس. بعد سگگر تا پامو با نفرت نگاه کرد. انگار داره به یه 
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چیز چندش آور نگاه میکنه.من: برو گمشگگو بیرون نمیخوام ریخت نحسگگتو 
له  نداري, حوصگگ له منو  گارد: آره حوصگگ بادی ندارم.  ببینم, برو حوصگگلتو 

ق*صگگیدن با یه مشگگت مرد نامحرم و م*س*ت و چشگگم هیز که خودشگگونو ر*
بهت بمالونن رو داري. سگگرم سگگوت کشگگید. من: به تو هیچ ربطي نداره, دلم 
میخواد. اونا صگگد بار شگگرف توي پسگگت فطرت رو دارن که زندگي منو سگگیاه 
باش  بادیگارد: مطمئن  کردي. از خدا میخوام که حقمو ازت بگیره, برو بمیر. 

با دعاهاي گربه سگگیاه بارون نمي باره ننر خانم. رفت از اتاق بیرون, شگگیشگگه  که
عطر رو برداشگگتم و پرت کردم سگگمت در. همه جا پر از شگگیشگگه خورده شگگد. 

من زور بگه. ازش  هآشخال عوضي, میخواد به من زور بگه. اون حقي نداره که ب
ا با من اینجوري متنفرم, انشگگاالله که بمیره و از دسگگتش راحت شگگم. خدایا, چر

ضافه کردي؟ غ ه مامانم کم بود که اینم  میکني؟ بابام کم بود که اینم بهش ا
زیاد کردي؟ اینقدر گریه کردم که خوابم برد, صگگب  بیدار شگگدم. آماده شگگدم و 

: مادر جون کجا میري؟ مگه آقا بهت ريرفتم آشگگخزخونه که آب بخورم. صگگخ
ینجا باشگگي؟ من: ماماني, میخوام برم نگفت که امروز مهمون داریم و تو باید ا

که میخواي بري؟  جایي. زودي بر میگردم. صگگخري: آخه کجا اینقدر مهمه 
صخري  شه. سه فردا؟ من: میخوام برم پیش مامانم, نه فردا نمی شه بزاري وا نمی

شمهاش غمگین  صخري: قربون اون دلت  شدخانم چ سید. و اومد منو ب*و*
رم برات. من: خدا نکنه ماماني, من اگه برم که توش اینهمه غ گگه هسگگت. بمی

شگگما رو نداشگگتم خیلي وقت پیش از این خونه لعنتي مي رفتم و از آدمهاش 
سوار  شدم, بادیگارد هم بدون اینکه چیزي بگه  شین  سوار ما شدم.  راحت می
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سمت  ستونشد و راه افتاد  ستم گریه قبر سر قبر مامان, تا میتون سیدم  . وقتي ر
بادیگاردم بهم میگه تو هیچ غلطي کردم. میبیني مامان  من چقدر بدبختم که 

نمیتوني بکني. مامان, بابا خیلي بده. خیلي داره اذیتم میکنه. دلمو شگگکونده. 
شمش. یاد حرف مامان افتادم که میگفت: تو بزرگي کن و ببخش.  نمیتونم ببخ
خودت احساس خوبي بهت دست میده. از بدیهاي دنیا دوري کن. خوش بین 

خه چطوري مامان؟ به چه امیدي؟ کم کم دارم خفه میشگگم.وقتي که باش. آ
آروم شدم رفتم توي ماشین نشستم.رسیدم خونه, صخري خانم تا منو دید اومد 
ب*غ*لم گرفت. صگگخري: با خودت چیکار کردي مادر؟ من: چیزیم نیسگگت 
شم همون  سه مهموني می عزیز دلم, اآلن میرم دوش میگیرم تا حالم جا بیاد. وا

صخري خانم خندید و من دخ ستي.  شاکي ه ستش  شه از د شیطوني که همی تر 
شده بود.  رفتم زود دوش گرفتم. وقتي از حموم اومدم بیرون, خیلي حالم بهتر 
شیدم و آهنگ گوش دادم. با اکراه  تا وقتي که مهمونها اومدن روي تخت دراز ک

ي با دختر رفتم پایین و با مهمونها دسگگگت دادم و نشگگسگگتم. آقا و خانم کمال
سا همینجور  سا اومده بودن. پار شون پار سر تیتیش مامانی سا و پ شون پری س لو
داشت به من نگاه میکرد. پریسا رو به بابام گفت: عمو احمد, ایشون کین؟ ) به 

هسگگتن. یه نگاهي بهش کردم و  نبادیگارد اشگگاره کردامن: ایشگگون بادیگارد م
سرگرد راد پوزخند زدم. بابا اخم کرد. بابا: آوا جون  شون آقاي  شوخي میکنه, ای

هسگگتن, من ازشگگون خواهش کردم که یه مدت به ما لطل کنن و بهمون کمک 
کنن تا از آوا حفاظت کنن. پارسگگگا: خوب عمو جون, همون بادیگارد میشگگگه 

حرف خودش خندیدن. منم از عمد  هدیگه. بعد شگگروک کرد مثل ماسگگگت ب
رسگگا خوشگگحال شگگد از اینکه توجهمو خندیدم, بابا یه نگاه تیزي بهم کرد و پا
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جلس کرده. ایشگگش چندش، حاال باورش شگگد که بامزه سگگت. خانم کمالي 
داشت از پارسا و پریسا تعریل میکرد. پریسا هم از سفرهاش به امریکا و اروپا 

شت حال شون بهم میخورد. یه نگاه به ظرف میوه  متعریل میکرد. کم کم دا از
 بشقاب با پرتقال برداشتم و مثال داشتم با چاقو انداختم و یه فکري به سرم زد.

پوسگگتش رو میکندم, یهو با چاقو دسگگتمو بریدم و جیغ کشگگیدم. بادیگارد زود 
شت مبل قایم  سش پریده بود و پ سا کردم که از تر اومد نزدیکم. یه نگاه به پار

شخزخونه دوون اومد و بودشده  صخري خانم از آ . به زور جلوي خندمو گرفتم.
چي شگگده؟ بادیگارد: هیچي نیسگگت, دسگگتشگگون رو بریدن. شگگما نگران گفت: 

نباشگگید االن زخمش رو میبندم. دیدم داره نقشگگه م بهم میریزه, شگگروک کردم به 
له کردن. من: ووي خیلي درد میکنه, واي ماماني چقدر خون  نا گریه کردن و 

ج با: آره, سگگرگرد  با تان.  مارسگگ ید ببریمش بی با مالي:  قاي ک مد. آ  انازش او
زحمتش رو میکشه. شما نگران نباشید. تا اینو شنیدم مثل فشفشه رفتم اتاقم و 
سینه م در اومد, باز گریه  سینه به  سامو عوض کردم و اومدم پایین. بادیگارد  لبا

شگگدیم, گریه م بند اومد.  شگگینکردم و خودمو زدم به ترسگگیدن. وقتي سگگوار ما
و راه افتاد. آخیش از اون آدمهاي بادیگارد یه نگاهي از توي آینه بهم انداخت 

تازه به دوران رسیده راحت شدما, اون پارسا که فکر میکرد من عاشق چشمهاي 
عسگگلیشگگم. آخه مرد با چشگگمهاي عسگگلي نازیدن داره که تو اینقد به خودت 

مشگگکي باشگگه, مثل کامي. الم گگس کامي  بروشمینازي؟ مرد باید چشگگم و ا
ین نظر منها وقتي رسگگیدیم به بیمارسگگتان, تا عجس قیافه جذابي دارهها.)البته ا

شنیدن م*س*تقیم بردنم توي اتاق. زخمش عمیق نبود و باند پیچیش  سممو  ا
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گارد کردم. من: نمیخوام برم  بادی به  که رفتیم بیرون رو  تان  مارسگگ کردن. از بی
یه رسگتوراني بشگینم و بدون عشگوه و چشگم هیزي اونا شگام  برمخونه, میخوام 
ارد یه نگاهي بهم کرد و هیچي نگفت, انگار خودشگگم ازشگگون بخورم. بادیگ

بدش اومده بود. وقتي رسگگیدیم به رسگگتوران سگگر جاي همیشگگگیم نشگگسگگتم. 
بادیگارد همینجور ایسگگتاده بود. من: نمیخواین که همه بدونن شگگما بادیگاردم 

دارن نگاه میکنن. یه نگاهي به دور و برش انداخت و دید که  مههسگگتید؟ ه
ز دارن نگاهمون میکنن. نشست. به گارسون که دیگه منو مي شناخت چندتا می

سرش پایین بود و  سفارش دادم. منتظر بادیگارد موندم.  ضا بود  سمش علیر و ا
هیچي نمیگفت. من: شگگام چي میخورید؟ بادیگارد: چیزي نمیخوام. من: یه 
 چیزي که باید بخورید, نمیشگگگه که من تنهایي بخورم. رو به علیرضگگگا گفتم:
شم و ابرو  شت با چ ضا دا شون هم مثل من بیار. ممنون.علیر سه ای ضا, وا علیر
شت و بهش نگاه کرد.  شه که یکدفعه بادیگارد برگ شاره میکرد که مثال این چ ا

گي دیگه, از گشن سابروهاي علیرضا توي هوا موند. ریز خندیدم و گفتم: د بجن
سو ستم که داینا ضا: بله متوجه ه ضعل میکنم. علیر ا ري. من: برو بابا تدارم 

پیش رئیست شکایتتو نکردم. و خندیدم, علیرضا هم خندید و رفت. بادیگارد: 
شما همیشه عادت دارید از نفوذ پدرتون توي تهدید کردن استفاده ببرید؟ من: 

شوخي  ستمه و با هم  شو از گلیمش داریماوال که این دو سي که پا , دوما به ک
شروک کردم به خوردم, اما بادیگارد درازتر کنه چرا که نه؟ وقتي که  غذا رو آورد 

هیچي نمیخورد. من: واسگگه خوردن هم باید نازتون رو بکشگگم؟ بخورید دیگه. 
شد, زنگ زدم خونه و از  شام که تموم  شق خورد.  شروک کرد و چند قا بادیگارد 

سیدمصخري خانم  سیدم خونه,  پر که اونا رفتن یا نه. گفت دارن میرن . وقتي ر



wWw.Roman4u.iR  58 

 

هنوز از ماشین پیاده نشده بودم که بادیگارد صدام کرد. بادیگارد: فکر نکنید که 
نفهمیدم اینا همش فیلم بود و خودتون دسگگتتون رو از عمد بریدید. دفعه دیگه 

سه  شینم و به پدرتون میگم. من: برید بگید, وا میشه که  بد خودتونساکت نمی
شما  شم بابام  سقلي گولتون زده و بعد چطور به قول خودتون یه دختره لوس و ف
رو هم اخراجتون میکنه. اما یادتون باشگگگه, همونطور که دیشگگگس بهتون گفتم 
بیرون اومدم و کسیم جلومو نگرفت. بادیگارد داشت با ع بانیت نگام میکرد. 

خري خانم منتظرم بود. میالد اومد با ص لبیخیال رفتم توي خونه, میالد توي ها
دسگگتمو گرفت و به باند پیچي دسگگتم نگاه کرد. میالد: چه بالیي سگگر خودت 
آوردي؟ من: چیزي نیست, زخمش که عمیق نیست بابا. صخري: سرگرد جان, 
تا یک هفته خوب  بادیگارد: نگران نباشگگید, دکتر گفت که  دکتر چي گفت؟ 

کنیم. وقتي رفتم توي اتاق, یه جعبه روي باز  ومیشگگگه و بعدش میتونیم باند ر
که  ید میالد آورده, ولي امروز  به رو کي آورده؟ شگگگا میزم دیدم. یعني این جع
مناسگگبت خاصگگي نیسگگت. جعبه رو برداشگگتم و با خوشگگحالي بازش کردم. اما 
همین که چیزي که توش بود رو دیدم انداختمش زمین و جیغ کشگگیدم. با جیغ 

ریدن توي اتاق. میالد اومد نزدیکم. میالد: آوا چي شده؟ پ یالدمن بادیگارد و م
چرا جیغ کشیدي؟ من با گریه به جعبه اشاره کردم و بریده بریده گفتم: او.. اون 
با  بازش کرد, داخلش رو که دید  بادیگارد جعبه رو برداشگگگت و  ج... جعبه. 

سر بریده گربه بود که پر از  د. میالد بو خونتعجس به من نگاه کرد. توي جعبه 
وقتي که توي جعبه رو دید اومد ب*غ*لم کرد. میالد: گریه نکن عزیزم, چیزي 
نیسگگت. بادیگارد انگار یه چیزي رو روي سگگر جعبه دیده بود. بادیگارد: اینجا 
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سر گربه رو براتون  هم یه پیخامي نوشتن. میالد: چي نوشته؟ بادیگارد: ایندفعه 
ش سر دختر خو ستادیم, دفعه دیگه  ستیم آقاي پرن نگلتوفر د. با رو براتون میفر

وحشگگگت به بادیگارد و میالد نگاه کردم. با هم رفتیم توي هال و نشگگسگگتیم. 
شونه هام رو مالش میداد. من: چطور  ست کرد و  صخري خانم برام آب قند در
اومدن توي خونه؟ چطور تا توي خونه اومدن؟ ما که اینهمه نگهبان و بادیگارد 

سي رو ندیدید تو دداریم. بادیگار شما ک صخري خانم,  ي فکر رفت. بادیگارد: 
شخول  سرگرد, بعد از اینکه مهمونها رفتن من م صخري: نه  که بیاد توي خونه؟ 
نظافت توي آشگگخزخونه بودم و حواسگگم به اینجا نبود. بادیگارد: این چند وقت 

 تونرباید بیشتر حواسمون باشه. یکي از اونها توي این خونه هست. من: منظو
چیه که یکي توي خونه هسگگت؟ بادیگارد: یعني اینکه شگگاید یکي از کارکنها, 
آشگگناها یا حتي نگهبانها از آدمهاي اونها باشگگن. شگگگس با کلي فکر و خیال 
خوابیدم. همش خواب میدیدم که چندتا گراز دنبالمن و بعدش یه نوري میومد 

 و همشون و از بین میبرد.
ساعت نه  صب  ساعت نگاه کردم,  شدم. به  با تکونهاي میالد از خواب بیدار 

 بود پس میالد توي خونه چیکار میکرد؟
 : چیزي شده؟من

 : آوا پاشو و زود آماده شو.میالد
 : چرا؟ کجا قراره بریم؟من

: تو آماده شگگو, توي راه همه چیز رو بهت میگم. اما با کسگگي حرف نزن و میالد
 چیزي نگو.
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آماده شگگدم و رفتم بیرون. با تعجس دیدم که بادیگارد نیسگگت. رفتم توي  زود
 آشخزخونه. صخري خانم داشت سبزي خورد میکرد.

 : سالم ماماني. پس این بادیگارد کجاست؟من
شما کار نمیکنه. پدرت اونو اخراج صخري سرگرد دیگه پیش  سالم عزیزم,   :

 کرد.
 با تعجس گفتم: اخراج کرد؟ چرا؟ من

ستن بیان صخري : چه میدونم واال, بابات میگفت با وجود بادیگارد چطور تون
 توي خونه و کسي متوجه نشه. پولش رو داد دستش و گفت برو.

شس همش کاب*و*س دیدم. من : حاال من تنهایي چیکار کنم ماماني؟ من دی
 دیگه میترسم توي خونه هم باشم.

شمال صخري رو برات آماده کرده. اونجا هم : نترس مادر جان. پدرت ویالي 
 برات بادیگارد گذاشته.

 اومد توي آشخزخونه و گفت: آماده اي عروسک؟ میالد
: میالد میخواي منو ببري شگگمال؟ ولي من نمیخوام. بدون صگگخري خانم من

 نمیخوام. میالد من تنهایي میترسم.
نم تعریل میک: عزیزم تنها نیسگگتي. حاال بریم توي راه همه چیز رو برات میالد

 عزیزم.
صگگخري خانم روب*و*سگگي کردم و رفتم. از کوچه که رد شگگدیم رو به میالد  با

 کردم و منتظر موندم تا حرف بزنه.
 : چرا اینجور نگاه میکني؟ خوب یکم صبر کن.میالد
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 : نمیتونم, زود بگو میالد.من
: خیلي خوب خانم هفت ماهه. راسگگتش تو نمیري شگگمال. ما مجبور میالد

 شدیم که به همه دروغ بگیم.
 : نمیریم شمال؟ یعني چي؟ پس کجا میریم؟من

: دیشگگس وقتي بابا فهمید که تا توي اتاقت تونسگگتن بیان و یکي از افراد میالد
بشگگیري بین آدمهاي ما هسگگت, ت گگمیم گرفتیم که به همه بگیم که تو میخواي 

 تنهایي.بري شمال و سرگرد رو اخراج کردیم تا اونا فکر کنن تو 
 : یعني بادیگارد رو اخراج نکردید؟ پس صخري خانم چي میگفت؟من

 : بابا از عمد توي حیاب جلوي همه با سرگرد دعوا کرد و اخراجش کرد.میالد
 : این فکر بابا بوده؟من

 : نه, اینا همش فکر سرگرد بود.میالد
 : نه بابا, عجس مارمولکیه این یارو.من

خندید. به یه کوچه خلوتي پیچید و ماشگگین رو پارک کرد. از ماشگگین  میالد
شد. با تعجس بهش نگاه  شین ما پارک بود بادیگارد پیاده  شکي که جلوي ما م

 کردم.
 : پیاده شو.میالد

 : چرا؟من
که کي از افراد میالد تا وقتي بفهمیم  قت تو میري خونه سگگرگرد  ند و : این چ

 اوناست.
 رد؟ میالد مخز خر خوردي؟: چي؟ خونه سرگمن

 : داد نزن خواهر من ما مجبوریم. باید ازت مراقبت کنیم.میالد
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ندازینم من بدید و از اونور می جات  یه؟ مثال میخواین منو ن : این چجور مراقبت
 توي دهن شیر؟

: دهن شیر چیه؟ این چند وقت تو دیدي سرگرد حتي یه نگاه بهت بندازه؟ میالد
سرگرد اعتماد داریم و میتونیم تورو به اون بسخاریم, اون با تو  بعدشم ما فقط به

 محرمه.
بدبختا و من کارش راحت تر میشگگگه. از همین  با هم محرمیم  : همین دیگه, 

 ریشوها بترس.
 با یه دستش دستمو گرفت و با اون دستش چونمو گرفت. میالد
که از میالد فایي  یدوني این حر سگگرگرد میزني : آوا, لج نکن. خودت هم م

درست نیست. ما خوبي تورو میخوایم عزیزم, فقط واسه چند وقته. بعدش باز 
 میاي پیشمون.

 : نه میالد, خوبي من این نیست که برم خونه ي یه مرد مجرد بمونم.من
شونو دیدیم, مادرش هم میدونه که میالد شه. ما خون ست, با مادر : اون تنها نی

 میکنه که تو دختر همکارش هستي.قراره بري اونجا. ولي فکر 
 : میالد, گفتم که نمیرم. حاضرم بمیرم ولي پیش اون زندگي نکنم.من

: آوا, میدوني خیلي شبیه مامان هستي؟ هروقت به چشمهات نگاه میکنم میالد
انگار دارم به مامان نگاه میکنم. من یه بار مامان رو از دسگگت دادم, نمیخوام یه 

 رو از دست بدم. نذار باز تنها بشم آوا.بار دیگه این چشمها 
شک  با شمهاش پر از ا شمهاش نگاه کردم. چ شید, به چ این حرفش قلبم تیر ک

 بود, نه من طاقت دیدن اشکهاش رو نداشتم. رفتم توي ب*غ*لش.
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: قربون اون اشگگکات بشگگم من. چشگگم میرم, تا وقتي که تو بگي من اونجا من
 نزن. من هیچوقت تورو تنها نمیذارم. میمونم. فقط تو از این حرفا

پیشگگونیمو ب*و*سگگید و اشگگکهامو پاک کرد. صگگورتم رو توي دسگگتاش  میالد
 گرفت.

: آفرین دختر خوب. حاال مثل دختر خوب میري سگگوار ماشگگین سگگرگرد میالد
 میشي و باهاش میري خونشون.

 : میالد یعني این چند وقت من نمیتونم تورو رو ببینم؟من
: چرا عزیزم این چه حرفیه؟ مگه من میتونم بدون سگگر و صگگگداي تو یا دمیال

 خرابکاریهات بخوابم؟ میام میبینمت.
 : باشه, ولي هر روز بهم زنگ بزن.من

 : چشم خواهر لوسم. حاال بریم؟میالد
 : آره, بریم.من

 خواستم درو باز کنم, میالد صدام کرد. تا
 : بله؟من

 : اینو سرت کن.میالد
 دستش نگاه کردم, یه چادر دستش بود. به

 : این چیه؟من
 : اینو سرت کن. واسه احتیاب.میالد

گاه شدیا.من  : توام یه پا کارآ
 : چیکار کنم, با تو زندگي کردم یاد گرفتم دیگه.میالد

 : نخود.من
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شگگدم, بدون اینکه به بادیگارد نگاه کنم رفتم صگگندلي عقس ماشگگینش  پیاده
نشستم. این ماشین کیه دیگه؟ مگه میشه ماشین این باشه؟ این ماشین خیلي با 
نداره که ریش  پاش, خودش عرضگگگه  نداخته زیر  بام ا با کالس و گرونه. البد 

 زشت. بادیگارد نشست توي ماشین، از توي آینه بهم نگاه کرد.
 : چادرو تا روي صورتتون بکشید.گاردبادی
 لس گفتم: ایششش، عوضي. زیر

درسگگت کردم و رومو طرف پنجره کردم. با تعجس دیدم که داریم میریم  چادرو
طرف باال شگگهر، توي یکي از کوچهها پیچید و جلوي یه خونه? بزرگي پارک 
کرد. چشگگمام از تعجس داشگگت در میومد. یعني این خونشگگونه؟ جواب این 

م در . ددرسواالم رو وقتي گرفتم که مرد میانسالي درو باز کرد و براش سر خم ک
ضعش پیدا بود که  سر و و ستاده بود. از  سیدیم، یه خانمي دم در ای خونه که ر

 مادر بادیگارده. از ماشین که پیاده شدیم، زن به من نگاه کرد.
 راد: خوش اومدي دخترم. خانم

باز کرد و منو توي  من بدم، که دیدم دسگگتشگگو  باهاش دسگگگت  تا  رفتم جلو 
 شدم به صورتم نگاه کرد.آ*غ*و*شش گرفت. از ب*غ*لش که جدا 

 راد: محسن جان چرا اینقدر طول دادید؟ خانم
گارد ندن از  بادی خانم پرند یکم دل ک فت:  گاه معني داري کرد و گ به من ن

 خانوادشون براشون سخت بود.
 راد: حقم داره مادر، حاال چرا اینجا ایستادید؟ بفرما تو دخترم. خانم

 .: ممنون، شرمنده که مزاحم شدممن
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ثل تو  خانم ما م مه? مزاح کاش ه یه؟ مراحمي.  فا چ نه عزیزم این حر راد: 
 خوشگل و خانم بودن.

مایي کرد.  از تاقم راهن به ا خانم راد منو  پایین.  نداختم  لت سگگرم رو ا جا خ
شالم رو  شیدم.  ستین بلند پو شلوار جین با یه بلوز آ چمدونم رو باز کردم. یه 

 هم انداختم روي سرم.
نه، رفتم رفتم  وقتي ماده میک هار آ نا خانم راد داره میز رو براي  که  پایین دیدم 

 کمکش و وسائل ناهار رو بردم.
 راد: نه عزیزم تو خستهاي برو بشین، زحمت نکش. خانم

: چه زحمتي خانم راد، این وظیفه? منه. شگما برید بشگینید من همه کارا رو من
 میکنم.

 یه شرطي داره. راد: باشه میذارم کمکم کني، اما خانم
 دلم گفتم االن میفهمم بادیگارد به کي رفته و اینقدر شرب و شروب میذاره. توي
 : بفرمایید.من

راد: اینقدر باهام رسگمي صگحبت نکن و نگو خانم راد. احسگاس میکنم  خانم
 پیرم.

تعجس بهش نگاه کردم، احسگگاس پیري میکنه؟ اما وقتي که خندید فهمیدم  با
 که داره شوخي میکنه.

و گفتم: چشگگم خاله، خاله خوبه یا بازم احسگگاس پیري بهتون دسگگت  خندیدم
 میده؟
راد: نه عزیزم، خاله خیلي هم خوبه. من خواهر ندارم، همیشگه حسگرت  خانم

 خاله شدن رو داشتم.
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شش، حاال مجبورم قیافه ناهار ب موقب ست. ای ش ادیگارد هم اومد و کنار خاله ن
ناهار خواسگگتم ظرفها رو  ناهار خوردن تحمل کنم. بعد از  اکبیري اینو موقب 
بشگگورم که خاله مانعم شگگد و گفت که مرضگگیه خانم کارا رو انجام میده. رفتم 

به دور و برم نگاه ک تاق و روي تخت دراز کشگگیدم.  تاق بزردمتوي ا ب. ا ه رگي 
رنگ خاکستري کمرنگ بود، تخت دو نفره، پرده هایي به رنگ فیروزه اي. رفتم 
جلوي میز آرایش، روش چندتا عطر و کرم نو بود. کمد لباس هم پر از لباس 
آسگگتین بلند بود. واه، بادیگارد فکر کرده من لباس ندارم که خودش برام لباس 

 گذاشته؟
سایلم شتم. خدا رو رو توي کمد جا دادم و چمد و ون خالي رو زیر تخت گذا

شته.  شکر که میالد به فکر همه چیزم بوده و لپ تاپ رو هم توي چیزهام گذا
 فقط گوشیم نبود و میالد گفته بود براي احتیاب از موبایل استفاده نکنم.

شن کردم. همونجور که حدس  خوابم نمیومد، رفتم توي هال. تلویزیون رو رو
اشگگتن و چونکه ع گگر بود همش برنامه کودک بود. کارتون زده بودم ماهواره ند

به  تام و جري نگاه میکردم که حس کردم یکي اومد. سگگرم رو باال گرفتم که 
 رفت. وخاله سالم کنم که دیدم بادیگارده. یه لبخند معني داري زد 

شش ستي و هنوز نمیدوني که  ای پرو، به من میخندي؟ به من چه که تو مخول ه
ماهواره چیه. رفت توي آشگگخزخونه و براي خودش میوه آورد و شگگروک کرد به 
خوردن. از اینکه میخواسگگت کارمو تالفي کنه خندم گرفت و سگگرمو انداختم 

 د و سالمش ارپایین. مگه من مرده میوهاتونم؟ گدا گشنه. همون موقب خاله بید
 کرد.
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: واا، محسن جان. خودت داري میخوري و به مهمون یه تعارفي نکردي؟ خاله
 زشته مادر.

 اومدم جواب دندون شکني بدم تا آبروش بره، خودش پرید و جواب داد. تا
گارد جان بادی چایي نوش  ما  ندارن. ا یل  که سگگیرن و م عارف کردم، گفتن  : ت

 کردن.
یه نگاهي بهم کرد و  با یادب. دروغگو.  باز بهش نگاه کردم، عوضگگي ب دهن 

 لبخند پیروزمندانه زد.
بخشگگکي شگگانس، حاال دیگه این غول بیابوني واسگگه من دم در آورده. باید  اي

 حالشو بگیرم.
سنگین و بیمزه من شون خیلي  شون میگن نبود، چای : البته خاله اینجورم که ای

 نمم نشد.بود و همچین نوش جا
نگاه کردم، خیلي سعي داشت که نشون نده که حرصي شده. خاله رفت  بهش

شدم و یه لبخند زدم و زیر لس گفتم: فکر نکن حاال  شخزخونه، منم بلند  توي آ
چونکه توي خونتون هسگگتم هر غلطي دلت میخواد میتوني بکني، یادت نره که 

 تو پیش من کار میکني و من رییستم.
اش بلند شد و اومد جلوي روم ایستاد. دستش رو مشت کرده بود از سر ج یهو

و مثل اژدها نفس میکشگگید. زهرم ترکید، گفتم االنه که میزنه تو گوشگگم که دوتا 
دندونامو نوش جان کنم. اما ماسگک بي تفاوتي رو روي صگورتم زدم و زل زدم 

اال. با ها رفت ب لهبه چشگگمهاش. با صگگداي فنجونها به خودش اومد و زود از پ
خاله میوه و چایي خوردیم و تا شس با هم حرف زدیم. باهاش احساس راحتي 

 میکردم.
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***** 
صبحونه آماده بود، اما  صب  شگاه. میز  شدم که برم دان شدم، زود آماده  بیدار 

خبري از خاله و بادیگارد نبود. اومدم در برم که صگگداش رو از پشگگت سگگرم 
 شنیدم.

 ید برید؟: جایي میخوابادیگارد
 خشک جواب دادم: آره، دانشگاه. خیلي

 : اما شما دانشگاه نمیتونید برید.بادیگارد
سگگمتش و دسگگت به سگگینه ایسگگتادم و گفتم: میرم، کیه که جلوي منو  برگشگگتم

 بگیره؟
: من. فکر کنم یادت رفته که به همه گفتي رفتي شمال. آدمهاي بشیري بادیگارد

باور کنن که تو رفتي. االن همشگگون دم در هم اینقدر احمق نیسگگتن که  زود 
 دانشگاه و خونه منتظرت هستن.

که بي ربط هم نمیگه، اما چون اون این حرفو زده بود دوسگگت داشگگتم که  دیدم
شد و  ضر  ستم درو باز کنم مثل جن جلوم حا سمت در و تا خوا لج کنم. رفتم 

 بازوم رو گرفت و تقریبا پرتم کرد اونطرف.
 : گفتم که هیچ جا نمیري. همینجا میشیني.ردبادیگا

: تو غلط کردي که گفتي. تو حقي نداري که به من بگي کجا برم و کجا نرم. من
 من میخوام برم یعني میخوام برم. میخواي بیا، میخواي هم نیا عوضي.

هلش دادم و رفتم توي حیاب. صگگداي پاهاشگگو پشگگت سگگرم میشگگنیدم،  محکم
 اونم سرعتشو زیاد کرد و رسید بهم. بازومو گرفت و کشید.سرعتمو زیاد کردم. 
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 : ولم کن عوضي، به من دست نزن کثیل. برو گم شو.من
سعي میکردم بازومو  بادیگارد سمت خونه، منم  شید  شت منو میک همینجور دا

نداشگگگت. قویتر از اون چیزي بود که فکرشگگو  فایده  ما  یارم. ا از چنگش در ب
 میکردم.

 گفتم ولم کن مرتیکه، احمق، نجس به من دست نزن.: من
که پرت شگگگدم روي زمین.  تا یه سگگیلي محکم زد تو صگگورتم  نا رو گفتم  ای

همینجور سرم گیج میرفت. یکم که حالم جا اومد، بلند شدم و نشستم. دهنم 
داشگگت خون میومد، خونا رو تل کردم بیرون. بادیگارد پشگگتش به من بود و به 

 ده بود. با نفرت بهش نگاه کردم.موهاش چنگ ز
: بدون که هیچوقت توي زندگیت خوشگگبخت نمیشگگي، چونکه نفرین من من

 همیشه پشت سرته.
کردم و رفتم توي خونه. رفتم توي دسگگتشگگویي، توي آینه به صگگورتم نگاه  ول

کردم. لبم پاره شگگگده بود و ورم کرده بود. همینجور داشگگگت خون میومد. یادم 
ي یکي از سگگریالها دکتر میگفت که آب نمک خون رو بند میاره. اومد که تو

شویي.  ست شتم توي د شخزخونه و یکم نمک ریختم توي لیوان و برگ رفتم توي آ
 وقتي که خون بند اومد رفتم لپ تاپ رو روشن کردم و آهنگ گذاشتم.

چقدر بود که داشگگتم گریه میکردم. با صگگداي خاله به خودم اومدم.  نمیدونم
 از خرید برگشته بود. انگار
 : محسن جان یه چندتا کیسه دیگه هم دم دره، دستت درد نکنه.خاله

: آخه مادر من، شگگما اینهمه چیز چطور از اونجا آوردید؟ هیچ به فکر بادیگارد
 خودت نیستیا. نمیگي کمرت درد میگیره؟
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د، : چیزي نشد که، با تاکسي اومدم. بنده خدا خودش همه وسایل رو آورخاله
 من اصال دست نزدم.

 از توي حیاب برگشت. بادیگارد
 : چي شده مادر؟ چرا اینقدر پکري؟ اتفاقي افتاده؟خاله

 : نه چیزي نشده. نگران نباش. یکم فکرم مشخول کاره.بادیگارد
: آخر از بس فکر میکني دیوونه میشگگي. هزار بار گفتم توي خونه به کار خاله

 فکر نکن. راستي، آوا کجاست؟
 : نمیدونم، امروز ندیدمش.بادیگارد

پست، آره دیگه. روت نمیشه به مامانت بگي که مثل حیوونها با من  دروغگوي
رفتار کردي. حقته که به مامانت همهچیز رو بگم و آبروت رو ببرم. واسگگه من 

 شده مادر ترزا.
رفته ن ظهر توي اتاقم بودم و با آب خنک صورتمو میشستم. هنوز ورم صورتم تا

بود. موقب ناهار خاله صدام کرد. نمیخواستم برم، اما از گشنگي داشتم ضعل 
میکردم. خوشبختانه اینجا باید شال سر میکردم، میدونم که خاله دوست نداره 

ست من  شم. اون که نمیدون ضیم.  صیخهجلوي بادیگارد بي حجاب با این عو
شه. ر صورتم پیدا نبا سر کردم که ورم  سفره آماده شالم رو جوري  فتم پایین، 

 بود. سالم کردم.
: سگگالم به روي ماهت. انگار دیشگگس تا دیر وقت بیدار بودي که تا االن خاله

 خوابیدي.
 : آره، شرمنده که نتونستم کمکتون کنم.من
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: این چه حرفیه دخترم؟ باز تعارف کردیها. بشین ببین چه غذاي خوشمزه خاله
 اي درست کردم.

 د نکنه.: دستتون درمن
همینجور ساکت نشسته بود و سرش پایین بود. دهنمو که باز میکردم  بادیگارد

تا لقمه رو توي دهنم بذارم، درد میکرد و میسگگوخت. الهي زهر جونت بشگگه. 
الهي غذا بخره تو گلوت و خفه بشي. انشاالله بیفتي پات بشکنه تا دل من خنک 

من همون  بشه. اما مثل همیشه دعاهام نگرفت و کم کم داشت باورم میشد که
 گربه سیاهم که با دعاهاش بارون نمیباره.

 که تموم شد، به خاله کمک کردم و میز رو جمب کردیم. ناهار
ست خاله شمزه تره یا د ست پخت من خو : خوب آوا جون، حاال بگو ببینم، د

 پخت مامانت؟
 باال گرفتم، بادیگارد داشت نگام میکرد. لبخند محزوني زدم. سرمو

 ي که پونزده سالم بود مامانم توي ت ادف فوت کرد.: من وقتمن
شت  یه شنیدن این حرفو ندا شمم پایین اومد. خاله که توقب  شک از چ قطره ا

 خیلي ناراحت شد. دستمو گرفت.
 : متاسفم دخترم، ببخشید ناراحتت کردم. بخدا نمیدونستم.خاله

 تنگ شده.: نه خاله، از سوال شما ناراحت نشدم. فقط یکم دلم براش من
: من فداي تو بشگگم. مگه خاله ات مرده؟ امروز با هم میریم سگگر مزارش. خاله

 هوم نظرت چیه؟
 زدم و سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم. لبخند
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ستم گریه کردم و  ع ر شت زهرا، البته همراه بادیگارد. تا میتون با هم رفتیم به
ي که ببیني بابام اجازه داده که یه توي دلم با مامانم درد و دل کردم. مامان نیسگگت

 غریبه روم دست دراز کنه.
***** 

ستم و در و دیوار  یه ش شت و من هرروز توي خونه مین ضوک گذ هفته از اون مو
رو نگاه میکردم. یه روز ع ر که از بي حوصلگي داشتم دق میکردم یکي زنگ 

 خونه رو زد. مرضیه خانم درو باز کرد و یکم بعدش دیدم که کامي اومد تو.
م نگاه کرد. همدیگه رو دیدیم خشگگکمون زد. کامي اومد نزدیک و به صگگورت تا

 دستش رو آورد باال و با انگشتش آروم زد به بازوم.
به لبمون کردي. دیوونه شگگگدیم کامي با تو کجایي؟ جون  با : آوا واقعا تویي؟ 

سر بهار اومده؟  شه؟ میدوني چي  شیت چرا خامو شتیم. گو سکه دنبالت گ ب
 االنم اومدم اینجا که از سرگرد دربارت بخرسم.

اشگگک داشگگتم به کامي نگاه میکردم. باورم نمیشگگد که  با چشگگمهاي پر از من
 جلوي روم ایستاده. پریدم توي ب*غ*لش. چقدر دلم براش تنگ شده بود.

 : آوا،حالت خوبه؟کامي
 با بخض: نه، ولي االن که دیدمت آره. خوب خوبم. من

 : تو اینجا چیکار میکني؟کامي
 : بیا بشین تا همه چیز رو برات تعریل کنم.من
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همه چیز رو جز موضوک صیخمون رو تعریل کردم، سرم رو باال گرفتم و  وقتي
به کامي که سگگرشگگو پایین انداخته بود و دسگگتش رو به هم قالب کرده بود خیره 

 شدم.
 : پس چرا گوشیت خاموشه؟کامي

شت من ست. از اونروز اجازه نداده برم بیرون. فقط میریم به شم نی شیم پی : گو
مادرش همراهمونه. از روزي که اینجا اومدم دیگه میالد رو زهرا اونم چونکه 

 ندیدم. اونم بي معرفته.
صگگحبت میکردیم که بادیگارد اومد. با کامي احوال پرسگگي کرد و  داشگگتیم

 نشست. مرضیه خانم سیني شربت رو آورد و تعارف کرد.
 : مرضیه خانم، مادر جون کجاست؟بادیگارد

 چندتا خرید داشتن.: خانم رفتن بیرون مرضیه
گارد بازارش  بادی یا  کّل دن گه نبودن،  نا ا کامي: این ز به  ند زد و رو کرد  لبخ

 میخوابید.
:اي قربون دهنت. همین این وروجک و میبیني، پدر ما رو در آورده بود. کامي

هر هفته میگفت بریم خرید، اینقدر چیز میخرید که صگگندلي عقس ماشگگین و 
 .صندوق عقس کامل پر میشد

 پوزخند زد. کامي جدي شد و به من نگاه کرد. بادیگارد
: ولي آوا تو عوض شدي، به قیافه خودت تو آینه نگاه کردي؟ مثل مردهها کامي

شگگدي. یکم به خودت برس. خودت رو توي این خونه زنداني کردي که چي؟ 
 برو همین نزدیکیها یه چرخ بزن یکم دلت وا بشه.
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داره میگه که دیوار بشگگنوه و تموم حرفش با بادیگارد بود. که به در  میدونسگگتم
بادیگارد زیر چشمي بهم نگاه کرد. ولي کامي راست میگفت، من عوض شده 
بودم. حتي دیگه حوصله خودمم نداشتم. مني که هر روز توي آرایشگاها افتاده 

ایشم ردیگه. حاال حتي آ زبودم و از رنگ مو گرفته تا مانیکور و پدیکر وهزار چی
 نمیکردم، ابروهام در اومده بود و دیگه حالت شیطوني رو نداشت.

تا  زنگ مک کرد  له ک خا به  ند شگگگد و  گارد بل بادی له بود.  خا خونه رو زدن، 
خریدهاشو بیاره. خاله با کامي سالم و احوالخرسي کرد و قبل از اینکه بشینه یه 

 پالستیک داد دستم.
 احساس کردم که خیلي بهت میاد.: بگیر دخترم، اینو دیدم خاله

چشگگمهاي پر محبت خاله نگاه کردم و لبخند زدم. بلند شگگدم و گونش رو  به
ب*و*سگگیدم و تشگگکر کردم. آخه یه خانم به این خوبي و مهربوني، چطور یه 

 پسري مثل بادیگارد داره؟ چطور اون اخالق گندشو تحمل میکنه؟
 : به به، عجس شال خوشرنگي.کامي

مي نگاه کردم و گفتم: من که هنوز بازش نکردم، تو از کجا فهمیدي که کا به
 شاله؟
که نیسگگگت چونکه کامي باس هم  که نیسگگگت، چونکه نرمه. ل : خوب کفش 

 کوچیکه. حاال شاله یا چیزیه مخ وص زنا.
 کوچولو کردم و گفتم: آاه، کامي. اخم

 : مگه چي گفتم؟ گفتم شاید جورابه.کامي
 ه ارواح عمه ت. کامي چشمک زد.دلم گفتم آر توي
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 : آوا، بریم توي حیاب توپ بازي؟کامي
 خوشحال از جام بلند شدم و گفتم: بریم. من

 خاله رو گرفتم و گفتم: خاله شما هم بیایید. دست
 : من چطور میتونم بازي کنم عزیزم؟ من که پا ندارم.خاله

 : شما داور باشید.من
 کنم. : من که بلد نیستم داوريخاله

 : محسن داور، شما هم تشویق کننده.کامي
سکتبال بازي  بازي شتر ب شد، ولي به جاي اینکه فوتبال بازي کنیم، بی شروک 

یاوردیم.  بازي در م نه  کردیم.همش توپ رو توي دسگگتمون میگرفتیم و دیوو
سي تازه  ستم کنار خاله که نف ش شکمم درد میکرد. ن سکه خندیده بودم دیگه  ب

 خانم شربت تعارفم کرد. یکي برداشتم و تشکر کردم. کنم. مرضیه
 : بچه ها کي میاد گرگم به هوا؟کامي

 : من.من
 : تورو که میدونم کنه جون. با بقیه هستم.کامي

 : کسي نیست.من
 رو برداشتم و داشتم میخوردم که کامي یه نگاه معني داري بهم کرد. شربت

 میخوره؟ خیلي هم بهش میاد.: پس محسن جان به درد چي کامي
به  تا با فشگگگار ریختم بیرون و شگگروک کردم  اینو گفت هرچي توي دهنم بود 

 خندیدن. ک*ث*ا*ف*ت منظورش بود که بادیگارد گرگه.
: محسن جان فکر خوبیه مادر. تو هم یکم باهاشون بازي کن. هم ورزشه خاله

 هم بازي.
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 دیگه سني ازم گذشته.: مادر من شما دیگه چرا؟ من بادیگارد
: وا مادر، همچین میگي انگار مرد ?? سگگاله هسگگتي و من ?? سگگاله؟ من خاله

 تازه اول جوونیمه، تازه ?? سالم شده.
 این حرف خاله همه خندیدیم. خاله خودش بیشتر از همه میخندید. با

: من غلط کنم که بگم شگگما ?? سگگگالتونه. شگگما تازه رفتید توي ?? بادیگارد
 ي.سالگ
 : خوبه خوبه، زبون نریز.خاله

ما این  تا حال بودم. ا ندیدم و خوشگگ ها میخ مدت عد از  با هم بودیم. ب شگگگس 
 خوشحالي زیاد طول نکشید.

صگگبحش که بیدار شگگدم، رفتم دوش گرفتم. وقتي اومدم بیرون حس کردم  فردا
 که وسگگایل اتاق یکم جا به جا شگگده. جاي کیفمم عوض شگگده. کیل پولیم رو
شته. اینقدر ع بي  ست بود و بادیگارد توي کیفم گ سم در شتم، بله، حد بردا

شو م شام و موهاي خیس رفتم از اتاق بیرون. در اتاق از ب حکمشدم که با ربدو
کردم که خورد به دیوار و صداي گوش خراشي داد. بادیگارد از جا پرید و با نیم 

 تنه ل*خ*ت جلوم ایستاد.
 در باز کردنه احمق.: این چه طرز بادیگارد

با اجازه کي توي من به تو اجازه داده که بري توي چیزهاي من بگردي؟  : کي 
 وسایل یه دختر گشتي؟

 : برو بیرون حوصله جر و بحث کردنتو ندارم.بادیگارد
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: تو غلط کردي که حوصله نداري. کاشکي وقتي توي وسایل مردم فضولي من
 مرتیکه? عوضي. میکردي و زور میگفتي حوصله نداشتي.

اومد نزدیکم و بازومو گرفت که از اتاق بیرونم کنه. بازومو از چنگش  بادیگارد
 بیرون کشیدم.

 : هزار بار گفتم به من دست نزن ه*ر*زه? کثیل.من
یه جمله کافي بود تا بادیگارد ع گگبي بشگگه. دوتا بازوهامو توي دسگگتش  همین

بود که منو بلند کرده بود و پاهام توي  گرفت و چسگگبوندم به دیوار، اینقدر قوي
 هوا بود. هر کاري کردم نتونستم خودمو از چنگش نجات بدم.

 : ولم کن ک*ث*ا*ف*ت. حیوون.من
گارد جا و همینجور میموني. من بادی که حرف دهنتو نفهمي همین تا وقتي   :

ي چ ه*ر*زه م؟ من اگه ه*ر*زه بودم که تورو صگگیخه نمیکردم. اگه من کثیفم تو
هستي؟ با پسرا بیرون میري و میگي و میخندي. تا ن ل شس پارتي با آرایش 

شرمي نه  سه. نه  شه گفت لبا سهایي که بس که ل*خ*ته نمی . یایيحغلیظ و لبا
 تو از همه کثیفتري. دختره ي.....

 جمله اش رو کامل نکرده بود که صداي فریاد خاله رو شنیدیم. هنوز
 : محسن.خاله

 سمت صدا برگشتیم، خاله داشت با تعجس به ما نگاه میکرد. به
 : این چه ریختیه که براي خودتون درست کردید؟ محسن بذارش زمین.خاله

شام  بادیگارد شدم با ربدو شت رو زمین، تازه به خودم اومدم و متوجه  منو گذا
بادیگارد باال تنش ل*خ*ته. از اینکه خاله درموردمو ر ن فکاینجا ایسگگتادم و 

 اشتباه کنه سرخ شدم.
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 : اون طوري که شما فکر مي کنید نیست.بادیگارد
: من خودم میدونم، تو نمیخواد به من بگي. لباس بخوشگگید بیایید پایین خاله

 کارتون دارم.
رفتم توي اتاق و لباس پوشگگیدم. قلبم داشگگت تند تند میزد. واي خدایا این  زود

دیگه چه بدبختي که گرفتارش شدم. با صداي مرضیه خانم شالم رو سر کردم 
و رفتم پایین. بادیگارد نشسته بود روي مبل و سرش پایین بود. اولین بار بود که 

 خاله رو اینقدر جدي و ع بي میدیدم.
به خودمون  حرفي هیچکس له  با صگگگداي خا نمیزد و همه توي فکر بودن که 

 اومدیم.
 : از کي تا حاال این بازي رو دارید میکنید؟خاله

 : خاله بخدا اون چیزي که فکر میکني نیست. ما..من
 پرید وسط حرفم: پس چیه؟ میشه به من بگي این چیزي که دیدم چیه؟ خاله

 : ما، ما با هم محرمیم.من
 با تعجس به ما نگاه کرد و گفت: محرمید؟ خاله

 : آره، ما صیخه کردیم.بادیگارد
صیخه کرده و خاله سرم رفته  شت  سرم از پ شنوم؟ پ : وااي، خدایا چي دارم می

کاش میمردم و  خدا،  هالو کرده. اي  نه پیش من. منو  زنشگگو آورده توي خو
 همچین روزي رو نمیدیدم.

شما که این : مامان، این حرفها چبادیگارد یه که داري میزني؟ بخدا زشته براي 
 حرفا رو بزنید.

http://www.roman4u.ir/


 79 بادیگارد

شت خاله شتید میکردید ز شما باال دا شته؟ ولي این کارایي که  : این حرفها ز
 نیست؟

 این حرف خاله داغ شدم. با صداي آرومي صحبت کردم. با
 : خاله، شما اشتباه میکنید. اجازه میدید که من همه چیز رو تعریل کنم؟من

شروک کردم به تعریل کردن. وقتي حرفهام  خاله ساکت به من نگاه کرد و من 
 تموم شد خاله باز ساکت بود و به زمین خیره شده بود.

: خاله بخدا راسگگت میگم. به ارواح خاک مامانم راسگگت میگم. ما امروز من
داشگگتیم دعوا میکردیم چونکه ایشگگون بدون اجازه من رفتن توي وسگگایل من 

ست سم نبود که دارم چیکار  د صال حوا درازي کردن. اینقدر ع بي بودم که ا
 میکنم. وقتي هم که شما رسیدید میخواست منو بزنه.

 با تعجس گفت: تورو بزنه؟ خاله
 : آره.من

رو انداختم پایین و اجازه دادم تا اشگگکم بریزه. این بخض لعنتي داشگگت  سگگرم
 دیوونم میکرد.

 زد درسته محسن؟ میخواستي بزنیش؟: این حرفي که خاله
شون به من این اجازه رو داده بادیگارد شده. پدر ای شما نمیدونید چي  : مامان 

سم به همه چیز  شم و حوا شه مواظبش با سالمتي جون دخترش همی که براي 
ست  شتم تا ببینم چیزي توي کیفش نی شس رفتم توي چیزهاش گ شه. من دی با

شه. آخه همونجور شکوک با شمنا تا توي خونه با وجود  که م  هاینهمکه گفت د
به همه چیز  نگهبان اومدن. یکي از آدمهاي اونا توي خونشگگون کار میکنه و 
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شته توي کیفش که بتونن ردیابي  سي داره. باید ببینیم یه موقب چیزي نذا ستر د
 کنن.
: اگه این وظیفه توئه که ازش مواظبت کني، پس چرا میخواسگگتي روش خاله

ست در ست تو که نزاري یه خار توي پاش بره، د سخرده د از کني؟ باباش آوا رو 
اونوقت تو به جاي اینکه نذاري آسگگیبي بهش برسگگگه خودت داري میزنیش؟ 

روز  و رهباهاش بد رفتاري میکني؟ من میگم چرا این دختر از خونه بیرون نمی
 به روز داره الغرتر میشه.

 وش ایستاد.سر جاش بلند شد، بادیگارد هم جل از
: محسگگن خوب گوش کن دارم چي میگم. این دختر دسگگت ما امانته، اگه خاله

ببینم یه خراش به جونش افتاد. حاال چه دشگگمن مسگگببش باشگگه چه تو باشگگي، 
 بخدا شیرم رو حاللت نمیکنم.

سگگرش پایین بود و چیزي نمیگفت. واسگگم عجیس بود که اینقدر به  بادیگارد
 خاله احترام میذاره. خاله اومد سمتم و دستمو گرفت و بردم سر میز نهار.

عد ید  ب یه درد عجیبي پیچ مد،  به در ک بازوم خورد  تاقم،  هار رفتم توي ا از ن
ستهاي غولش روش مو بود.  ندهتوش. رفتم توي آینه به بازوم نگاه کردم. جاي د

حالتو میگیرم  یده. صگگگبر کن  به من رسگگگ ک*ث*ا*ف*ت غول زورش 
 ک*ث*ا*ف*ت. فیل با فنجون کشتي میگیره. ایشاال دستت بشکنه.

شتم شد و خاله  دا همینجور به بازوهام نگاه میکردم و غر میزدم که در اتاق باز 
 اله اومداومد توي اتاق. زود آستینم رو درست کردم. اما دیر شده بود چونکه خ

 نزدیک و بازوم رو نگاه کرد.
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 تعجس گفت: این کار محسنه؟ با
شتم که حال بادیگارد  سرم ست دا رو انداختم پایین و چیزي نگفتم. خیلي دو

رو بگیرم و حقیقتش رو به خاله بگم، اما خاله رو خیلي دوسگگت داشگگتم و دلم 
 نمیخواست که ناراحت بشه.

 من بدنم زود کبود میشه. شما نگران نباشید.: آره، اما اون کاري نکرد. من
 بازوم رو گرفت و فشار داد. دادم به هوا رفت. خاله
: پس چرا درد میکنه؟ اگه فقط کبود بود این درد رو حس نمیکردي. پسره? خاله

احمق فکر کرده هنوز داره با مجرمها رفتار میکنه. فرق بین مرد و یه دختري که 
 مع ومتره رو نمیدونه.از گ?ل هم نازکتر و 

: نه خاله، من مع گگوم نیسگگتم. من دقیقا همون چیزیم که اون گفت. من من
 پست و بي شرم و حیام.

 : ا، این حرفا چیه که میزني؟ محسن غلط کرده که این حرفها رو زده.خاله
: نه خاله، اگه شگگما هم توي خونه با ما بودید شگگاید همین فکرو در موردم من

 میکردید.
 : نه، مطمئنم که نظرم در موردت عوض نمیشه. اگه میخواي امتحان کن.خاله

: باشه. پس بشنوید، من از پدرم متنفرم. اون رو مسبس مرگ مادرم میدونم. من
اون لجبازي کرد و کوتاه نیومد، دنبال سگگیاسگگت و مقامش رو گرفت تا اینکه 

دسگگتي روي مادرم رو جلوي چشگگمامون کشگگتن. بعدش هیچوقت نیومد یه 
شه. باز ادامه داد و جون همه? ما رو  شیمون ب شه یا حتي از کارش پ سرمون بک
به خطر انداخت. ما هیچ مهر و محبتي از بابام ندیدیم، ولي تا میتونسگگت پول 

 میریخت جلومون، فکر میکرد پول همه چیزه و داره در حق ما پدري میکنه.



wWw.Roman4u.iR  82 

 

، تا میتونسگگتم خرید میکردم و با براي تالفي همه? پولها رو خرج میکردم منم
دوسگگتام که میرفتیم بیرون همیشگگه مهمون من بودن. شگگبها تا میتونسگگتم دیر 
ستم. فقط  شتر وقتها یا پیش مامانم بودم، یا پیش بهار دو میومدم خونه. البته بی

هاي . جلوش همیشگگگه لباسگگيبراي اینکه لج بابامو در بیارم میگفتم رفتم پارت
یدم و تا میتونسگگتم آرایش میکردم. ولي تا از خونه بیرون کوتاه و تنگ میخوشگگ

 میرفتم آرایشمو پاک میکردم.
پاک بودم، نه. ولي به این شگگدت نبودم. مامانم بهم یاد داد که زن مثل  نمیگم

جواهر میمونه و باید خودش رو بخوشگگونه که بهش آسگگیبي نرسگگه. اما بخاطر 
 کردم.لجبازي با بابام حرفاي مامانمو فراموش 

شه سر کوچیکترین چیز با بابام بحث میکردم و آخرش هم به کتک کاري  همی
شم، وقتي که حرص  شحال می شه من خو سید. اما وقتي که اون ع بي می میر

 میخوره من دلم آروم میگیره.
بام  هر با یا  نه  یا خودش فرار ک که  کاري میکردم  یاورد،  که برام م گاردي  بادی

نه. از پنجره ندمشگگون، توي  اخراجش ک گاه میخیچو فرار میکردم، توي دانشگگ
صندوق عقس ماشین دوستم قایم میشدم. همه کار میکردم تا بادیگارد همراهم 

س من پ نمیکنه،نباشگگه. وقتي که بابام بخاطر جون من از مقامش کناره گیري 
 چرا زنده بمونم؟ هیچ عالقهاي واسه زنده بودن ندارم.

ها دلم به میالد و دوسگگتهام خوش بود. وقتي باهاشگگون بودم به بابام فکر  قبال
شگاه هم محرومم کردن، حتي نمیتونم برم پیش  نمیکردم، اما حاال حتي از دان

 مامانم.
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اشگگکش رو پاک کرد و دسگگتمو گرفت: قربون اون دل پر از غمت برم من.  خاله
بد نمیکنم. ن قت در مورد تو فکر  ته ولي عزیزم من هیچو کارات درسگگ میگم 

پاکي  لت میکني. تو دختر  کارها رو فقط براي آروم گرفتن د که این  یدونم  م
هسگگتي، اینو توي این چند وقت بهم  ابت کردي. آدم هر چقدر هم که تظاهر 
یدونم محسگگن هم خیلي داره اذیتت  باطنشگگو نمیتونه پنهون کنه. م کنه ولي 

د از اون اتفاق دیگه از دخترها متنفر میکنه، باور کن خیلي مرد خوبیه، اما بع
 شده.

 که کنجکاو شده بودم گفتم: مگه چه اتفاقي افتاده؟ من
شنوي خاله شاید اگه ب ست ندارم با تعریل کردنش تورو ناراحت کنم، اما  : دو

 بتوني یکم درکش کني و دلیل رفتارهاش رو بدوني.
براي محسگگن رفتم عمیقي کشگگید و شگگروک کرد: سگگه سگگال پیش بود که  نفس

شد و اونا به عقد هم  ستگاري دختر دائیش. توي یک ماه همه کارها تموم  خوا
در اومدن. نازنین دختر خیلي قشنگي بود و خیلي محجوب. محسن هم عاشق 
همین حجس و شگگرم وحیاش بود. تا میتونسگگت نازشگگو میکشگگید و براش کادو 

گردش و شگگام بعدهم  . هفتهاي سگگه چهار بار میرفتن بیرون، سگگینما،خریدمی
 میرسوندش خونه.

ماه گذشت و قرار بود ماه بعدش عروسي کنن و برن خونه? خودشون. اما  شش
نمیدونم نازنین چش شگگگده بود. با کوچیکترین حرفي دعوا راه می انداخت و 
قهر میکرد یا از خونه میزد بیرون. دیگه حتی به منم بی احترامی میکرد، هرچي 

 به من و محسن میگفت. از دهنش در میومد
 خواست طالقش بده و همه چیز رو تموم کنه ولی من نذاشتم. محسن
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ّچه م اون  گفتم تا ب بده  ته بودم طالقش  گذاشگگ نادونه. کاش  که هنوز جوونه 
چیزها رو نمیدید. روزي که ا ا یهها رو بردیم خونشگگون نازنین قبول نکرد که 

با سگگلیقه خودش ا ا یه رو بچینه یاد و  تا ب . محسگگن رفت خونه? دائیش اینا 
ه دست یه میبینه ک نوراضیش کنه که بیاد. سر کوچه خونه دائیش که میرسه نازنی

 مرده دیگه رو گرفته و دارن قدم میزنن.
تا محسگگنو میبینن میترسگگن. اما محسگگن بدون اینکه چیزي بگه برمیگرده  اونا

خونه و از همه میخواد که برن و عروسگگي بهم خورده. همه با تعجس از خونه 
 رفتن، فقط من موندم پیشش.

 به اینجا که رسید شروک کرد به گریه کردن و با گریه خاله
حال نمیدیدم. محسنم دیوونه شده  داد: کاش میمردم و بّچه م رو توي اون ادامه

بود، همهچیز رو بهم ریخت و همه وسایل رو شکست. تا میتونست داد میزد و 
به  جام داد و  کارهاي طالق رو ان ته  یه هف مک میخواسگگگت. توي  خدا ک از 

 هیچکس نگفت که چرا طالق گرفتن.
شک و بي روح. از دخترها م از شد، خ سن یه آدم دیگه اي  تنفر اون به بعد مح

شگگد و فکر میکنه که همه مثل هم هسگگتن. تا یک سگگال به من نگفت که چرا 
طالق گرفتن، یه شس از کوره در رفتم و قسمش دادم و اون مجبور شد که همه 

سر که با او نینچیز رو برام تعریل کنه. تحقیق کرده بود و فهمیده بود که ناز ن پ
ازنین فقط بخاطر پول اسگمش بابک بود از قبل همدیگه رو دوسگت داشگتن و ن

شتن وقتي که خوب پول جمب کرد با  سن باهاش عقد کرده بوده. ت میم دا مح
 هم فرار کنن و برن اروپا.
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نوبت من بود که گریه کنم، خاله داشت همینجور اشک میریخت. سرش  حاال
رو گذاشگگتم روي سگگینه م و تا میتونسگگتیم گریه کردیم. بعدش که آروم شگگدیم 

 کردیم. گونه? خاله رو ب*و*سیدم.اشکامونو پاک 
 : ببخشید که ناراحتتون کردم خاله جون.من

شدم که با یکي درد و خاله سبک  : این چه حرفیه دخترم؟ اتفاقا اینجوري یکم 
 دل کردم.

و برشگگو نگاه کرد و گفت: این اتاق رو براي نازنین درسگگت کرده بودیم که  دور
اشه. این اتاق با سلیقه محسن دکور هروقت میخواست پیشمون بمونه راحت ب

 شده.
سلیقه ش  من ساس اینقدر  سرگرد بي اح شه که یه  صال باورم نمی شوخي: ا با 

 خوب باشه و به جز رنگ مشکي از رنگ دیگه هم استفاده کنه.
 : از دست شما دوتا. مثل موش و گربه میمونید.خاله

 : خاله، ازت یه خواهشي دارم.من
 اگه بتونم حتما برات انجام میدم. : بگو عزیزم،خاله

: میخواسگگتم اگه میشگگه ازش بخواین که بذاره زنگ بزنم به میالد و دوسگگتم من
 بهار.
: باشگگگه عزیزم، بهش میگم. حاال برو صگگورتتو بشگگور و بیا پایین با هم خاله

 ع رونه بخوریم.
 : چشم.من

بریم یکم قدم که تموم شگگد، خاله ازم خواسگگت آماده بشگگم و با هم  ع گگرونه
بزنیم. شگگس که میخواسگگتم بخوابم، همش به بادیگارد فکر میکردم. دلم براش 
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میسگگوخت، هرکي بود همین رفتار رو با دخترها میکرد. منم بعد از سگگهراب از 
ض شد قبل از اینکه بهم  شدم. هرکي نزدیکم می سرها متنفر  نه، من بز ربههمه پ

بودم کامي بود، ک*ث*ا*ف*ت  بهش ضربه میزدم. اما با تنها پسري که خوب
انگار مهره? مار داره. اولین روز که دیدمش، بس که نمک ریخت دیگه نفسگگم 
هار هم همینطور.  به بهار عالقه داره، ب که  باال نمیومد. از همون اوال فهمیدم 

میدونستم به من نظر بدي  هشاید بخاطر همین بود که باش راحت بودم، چونک
 نداره.

سن چي؟  اما ست داري مح ست ه سن؟ آوا حوا اونم بهم نظر بدي نداره. مح
شه، مرتیکه غول. آوا  شته با از بادیگارد حرف میزني؟ اون غلط میکنه که نظر دا
هار  ندي و چ قد بل به مرد توي  جذ که همیشگگگه میگفتي  ته  یادت رف خانم، 
شگگونگیشگگه؟ من غلط کنم بگم این غول جذاب باشگگه، بیشگگتر شگگبیه کارتون 

 آوا،اینقدر بي ان اف نباش.ا. Shrek)شرکه
که ته دلت داري میگي که جذابه، تا چشگگمش به چشگگمات میخوره  میدونم

نفست بند میاد. خوب ترسم داره، معلومه که نفسم از چشمهاي اژدهاییش بند 
میاد. خودتو به خریت نزن، پس عمه من بود که میگفت عجس چشگگمهایي 

شاش جذابه و آدم رو جادو میکنه.  شو االغ، داره، چ صال میدوني چیه؟ خفه  ا
 اصال کي از تو نظر خواست.

خودم اومدم، سگگاعت دو شگگس بود. از خودم خندم گرفت که با خودم دعوا  به
داشگگتم. مثل سگگگي آوا، کسگگي رو گیر نیاوردي که گیر بدي بهش پاچه خودتو 
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با خودش بحث  با دارم دیوونه میشگگما. کدوم آدم عاقلي اینقدر  با گرفتي؟ اه 
 میکنه؟ شس بخیر.

**** 
ون لبخنداي پسگگر کشگگمو زدم و تا چشگگمهاي آبي پسگگر نگاه کردم، یکي از ا به

چراغ سبز شد گاز دادم. توي آینه دیدم که پسر چشم آبي با ماشین پرشیا پشت 
 سرمه و میخواد ازم سبقت بگیره. منم از عمد نمیذاشتم که ازم سبقت بگیره.

 : آوا بیخیال شو آخر به کشتنمون میدیا. حاال وقت کورس گذاشتنه؟بهار
شسته بود و محکم درو گرفته بود. از آینه  بهار نگاه کردم به ستم ن که ب*غ*ل د

نگاه کردم که ماشین پرشیا داشت نور باال میزد و با دستش اشاره میکرد. اجازه 
شاره کرد که پنجره رو بدم پایین. وقتي پنجره  شه، وقتي اومد کنارم ا دادم تا رد ب

ست راننده  سري که ب*غ*ل د ستهرو دادم پایین پ ش ستبود گفت ن  : عجس د
 فرموني داري تو دختر.

که همون پسگگر چشگگم آبي بود گفت: جلوتر یه کافي شگگگاپ هسگگگت  راننده
 خوشحال میشم اونجا ببینمت.

 مخرورانه نگاهش کردم و گفتم: تا ببینم چي میشه. من
 سر خم کرد و گاز داد و رفت. پسر
 : آوا چه پسره خوشگل بود. من که دهنم آب افتاد.بهار
 غش خندیدم و گفتم: اه ه ه جمب کن لس و لوچه رو. اون مال منه. غش
 : حاال میخواي چیکار کني؟ میریم کافي شاپ؟بهار
 : فکر کنم تجربه خوبي باشه. نظرت چیه؟من

 شونشو باال انداخت و من گاز دادم. بهار
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از نگاهي به دور و برم انداختم که دیدم همون پسگگر چشگگم آبي تا منو دید  یه
 جاش بلند شد و لبخند زد. رفتیم نزدیک و سالم کردیم و بعد نشستیم.

 : خوب چي میل دارید خانمها؟پسر
نگاهي به منو کردیم و سفارش دادیم. گارسون که رفت پسر رو کرد به من و  یه

 گفت: من سهرابم، ?? سالمه. اینم دوستم امید.
زده بود به من. برگشگگتم و توي به امید کردم که نیشگگش باز بود و زل  نگاهي

 چشمهاي سهراب نگاه کردم.
 : منم آوا هستم، ?? سالمه. اینم بهار دوستمه و هم سنمه.من

 : خوشوقتم.سهراب
 "دو ماه بعد"

 زنگ خورد، سهراب بود. موبایلم
 : سالم.من

 : سالم عزیزم، آوا پاشو بیا کافي شاپ .... که کلي دلم برات تنگ شده.سهراب
 : باشه، اومدم.من

 "یک هفته بعد"
بهار داشگگتیم توي کوچه ها ول میگشگگتیم که بهار چنگ زد و دسگگتمو گرفت  با

توي دسگگتش. بهش نگاه کردم که رنگش پریده بود. نگاهشگگو دنبال کردم، یکم 
که توجه کردم دیدم سگگهراب توي پارک روي نیمکت نشگگسگگته و چسگگبیده به یه 

اون  .ندهیه چیزي میگه و دختر داره بلند بلند میخ دختري و داره توي گوشگگش
 دختر کسي جز ماندانا دوستم نبود.
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 "چند روز بعد"
شمامو شگي  چ شت یه میز همی ستاش دیدم که پ سهرابو همراه دو چرخوندم، 

نشگگسگگته بودن و داشگگتن میگفتن و میخندیدن. سگگهراب تا منو دید بلند شگگد و 
 خندید.
 سورپریز خوبي. خوبي خانمم؟: به به، چه سهراب

خیلي خونسرد دست گذاشتم روي لبش و گفتم: هیسس، سهرابم میدوني  من
 که خیلي دوست دارم.

 سهراب برق زد و دوستاش شروک کردن به سوت کشیدن. چشمهاي
: ولي هاني، دیگه ازت سگگیر شگگدم. چه جوري بگم، تاریخ م گگرفت تموم من

 ، باشه گلم؟شده عزیزم. دیگه بهم زنگ نزن
با چشمهاي گرد شده داشت بهم نگاه میکرد. یه پوزخندي زدم و رفتم  سهراب

 سمت در. صداي خندههاي همه رو میشنیدم.
***** 

صداي در به خودم اومدم. یه هفته از اون روز دعواي من و بادیگارد گذشته و  با
شتم د سرش نمیذا سر به  صله بحثمن دیگه از بادیگارد بدم نمیومد.   یگه حو

 کردن نداشتم. صب  دوش گرفتم و رفتم جلوي آینه. به قیافم دقیق شدم.
سفیده، موهام مشکي و صاف که تا کمرم میرسید. چشمهام مشکي بود  پوستم

که مردمکش درشت بود و چشمهامو درشتر نشون میداد. بینیم تقریبا خوبه، به 
صگگورتم میاد. لبم یکم گوشگگتیه. قدم بلنده و الغرم. همه میگفتن که باید یکم 

 تخل بشم.
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س رفتم ش سر میز ن شخزخونه. خاله و بادیگارد   ته بودن و با هم درمورد یهتوي آ
 چیزي صحبت میکردن. تا منو دیدن ساکت شدن.

 : سالم،صب  بخیر.من
 : صب  بخیر عزیزم. خوب خوابیدي؟خاله

 : آره ممنون.من
 : آوا جون، امشس نامزدي دختر آقاي سعیدي دعوتیم.خاله

 : خس مبارک باشه. به سالمتي. خوش بگذره.من
 تو هم باید همراهمون بیاي.: چیو خوش بگذره؟ خاله

شما درو قفل من صله مهموني ندارم. من میمونم توي خونه،  صال حو : خاله ا
 کنید و برید.

 بهم نگاه کرد و دوباره مشخول روزنامه خوندن شد. بادیگارد
له به تو اعتماد داریم. ولي نمیخوام توي خونه خا ما  یه دخترم؟  : این چه حرف

خونه موندي، دیگه بسگگته. امشگگس همه با هم میریم.  بموني. اینهمه وقت توي
 همین که گفتم.

 : آخه خاله، من لباس ندارم.من
 : خس برید خرید.خاله

 : نه باعث زحمتتون میشه.من
 : چه زحمتي عزیزم؟ تو هم مثل دخترمي. محسن میبرتت تا خرید کني.خاله
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چایمو میخورم، با این حرف خاله اسگگتکان توي هوا موند. به بادیگارد  داشگگتم
نگاه کردم، اونم به من نگاه کرد و اخم کرد. اه ه ه، مرتیکه ایکبیري. واسگگه من 

 کالس میذاره.
 : نه خاله، حاضرم با گوني برم و با ایشون نرم خرید.من

ه ه جون شگگیطون. ا ا ا بیه نگاه تندي بهم کرد و زیر لس گفت لعنت ب بادیگارد
 خودتم لعنت میفرستي هاني جون؟

 : نه عزیزم، نمیشه. باید بري خرید. میخوام از همه سرتر باشي.خاله
 : زنگ میزنم میالد برام یه چیزي بیاره.من

: باشگگه زنگ بزن. اما اگه نتونسگگت برات بیاره باید با محسگگن بري خرید. خاله
 باشه؟

 : باشه.من
 از صبحونه، با موبایلي که بادیگارد داد به میالد زنگ زدم. بعد

 : الومیالد
 : سالممن

 : آوا تویي؟میالد
 : هه، عجیبه که صدام هنوز یادته.من

 : این چه حرفیه خواهر گلم؟ من همیشه به یادتم.میالد
ه یبخض گفتم: آره معلومه، هرروز بهم زنگ میزني یا بهم سگگر میزني. میالد  با

ست. فکر نمیکني که من مردم یا زنده م. واقعا که،  شته و از تو خبري نی ماه گذ
 تو هم مثل بابات سنگدل شدي.

 : این چه حرفیه آوا؟ بخدا نمیشد زنگ بزنم.مشخول بودم.میالد
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شخول بودي که فکر تنها خواهرت نبودي من : آره کارت مهمتر از منه. اینقدر م
 ه بالیي سرش اومده.که کجاست و چیکار میکنه. چ

 : آوا، چیزي شده؟میالد
شي که این رفتارها رو من شه که این تو با سه تو مهمه؟ میالد باورم نمی : مگه وا

 میکني.
شي ست خاله  گو شونم حس کردم، د سنگیني چیزي رو روي  رو قطب کردم. 

بود. دسگگتم رو روي دسگگتش گذاشگگتم و آروم گریه کردم. خاله سگگرم رو توي 
 گرفت و اجازه داد که راحت گریه کنم. ب*غ*ل

سرده و دل خاله : براي همینه که میگم باید باهامون بیاي نامزدي. ببین چقدر اف
 نازک شدي.

: وقتي گریه میکنم از خودم بدم میاد، حس میکنم آدم ضگگعیفیم. مني که من
 بابام میزد توي صورتم میخندیدم، االن با کوچیکترین حرف گریه میکنم.

شو آماده الهخ شه. خس حاال پا سبک می ضي وقتا گریه خوبه عزیزم، دلت  : بع
 شو. محسن میبرتت خرید. نگو نه که دلخور میشم.

شه که با بادیگارد بیرون میرفتم چادر  مجبور شدم که با بادیگارد برم. مثل همی
 سر کردم و جلوي صورتم رو گرفتم.

ه، د، خیلي کوتاه، آسگتینش کوتالباسگي رو که انتخاب میکردم بهم گیر میدا هر
ته، تنگه. دیگه دیوونم کرده بود. آخرش از کوره در رفتم و جلوي  رنگش زشگگ

 مخازه دار سرش داد کشیدم.
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: اه ه ه، بس کن دیگه. من تورو آوردم اینجا چون مجبور بودم، نیاوردمت که من
 نظر بدي. تا االنم اگه ساکت موندم بخاطر....

 زه بیرون رفتم، بادیگارد هم اومد دنبالم.شدم. از مخا ساکت
 : حرفتو کامل کن. چرا ساکت شدي؟بادیگارد

 من باز سکوت بود. جواب
 : هه، بخاطر حرفایي که مامانم بهت زده؟بادیگارد

 تعجس سرم رو به سمتش کردم. با
: من همه چیز رو شگگنیدم، حاال چونکه مامانم برات اینا رو تعریل بادیگارد

 لزومي نداره که تو برام دل بسوزوني. از ترحم بدم میاد، همونطور از تو.کرده 
ستم رو بردم باال و یکي زدم تو  با شد که د شدم، نفهمیدم چي  این حرفش داغ 

 گوشش. بادیگارد خشکش زده بود، اصال توقب نداشت که بزنم توي گوشش.
: من دلم واسه توي پست فطرت نمیسوزه، من اگه کوتاه اومدم بخاطر خاله من

شتي و  سرت نذارم، کاش یکم وجدان دا سر به  بود. چون به خاله قول دادم که 
اینو میفهمیدي. ولي حیل که آدم نیسگگتي. نازنین حق داشگگته که ولت کرده، با 

که بود فرار  مادر ترزا هم  که تو داري  ندي  یادت  دهکراین اخالق گ بود. اینم 
باشه تو جز یه بادیگارد و راننده واسه من چیز دیگه اي نیستي. حاال چون بهت 
احترام میزارم فکر نکن که ازت خوشم میاد، ازت متنفرم. شنیدي؟ متنفرم آقاي 

 راد.
داشگگتن به ما نگاه میکردن، اهمیت ندادم و راهمو گرفتم و رفتم. مجبور  همه

سگگر خیابون برم. از بادیگارد خبري نبود، تاکسگگي گرفتم و بودم یکم پیاده تا 
 آدرس رو دادم. بخض گلوم رو گرفته بود.
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میفهمید که این ترحم نیسگگگت، بلکه درک کردنه. درکش میکنم چونکه  کاش
خودمم اینو کشیدم. یه بار بهم خیانت شده. منم از پسرا متنفر شدم. حیل که 

نتي. فکرم رو به چیزهاي دیگه مشخول کردم آدم نیست، بره گم شه. اه، بخض لع
 تا بخض نکنم.

که رسگگیدم خونه، دیدم که کفش یه مردي دم دره. یعني کي میتونه باشگگه؟  وقتي
یدش  کل ورز گاه میکردم. از پشگگگت از هی به مرد ن جس  با تع آروم رفتم تو، 

 فهمیدم که میالده.
 : اومدي دخترم؟ نگرانت بودیم.خاله

این حرف خاله، بادیگارد و میالد به سگگمتم چرخیدن. چقدر با دیدن قیافش  با
دلم آروم گرفت. اومد نزدیکم، با بخض و چشگگمهاي پر از اشگگگک بهش نگاه 

 کردم.
 : اینجا چیکار میکني؟من

 : اومدم خواهرمو ببینم.میالد
 : االن یادت اومده که خواهر داري؟ این چند وقت کجا بودي؟من

 لند شد و گفت: من میرم توي اتاقم تا شما راحت صحبت کنید.ب خاله
 و خاله با هم رفتن باال. بادیگارد

 : آوا، بخدا مشخول بودم. وقت سر خاروندن رو هم نداشتم.میالد
: آره، اینقدر مشخول که حتي نتونستي یه زنگي بزني که ببیني خواهرت زنده من

 ست یا مرده.
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به. به سگگرگرد اینقدر اعتماد دارم که میدونم : میدونسگگتم که حامیالد لت خو
 حتي نمیذاره یه خراش به تنت بیفته.

 : آره راست میگي، یه خراش نمیندازه. ولي همه استخونام رو شکونده.من
قطره اشک از چشمم ریخت. میالد با تعجس به من نگاه کرد و لحنش پر از  دو

 نگراني شد.
 یعني چي استخونت رو شکونده؟ زدتت؟: آوا منظورت چیه؟ میالد

 بخض گفتم: اوهوم. با
یادآوري رفتار امروز بادیگارد بخضگگم ترکید و بلند بلند شگگروک به گریه کردم.  با

 میالد منو ب*غ*ل گرفت.
 : آوا سرگرد زدتت؟ آخه چرا؟ چیکارت کرد؟میالد

به : زد توي گوشگگم و پرتم کرد روي زمین. چند روز پیش هم چسگگبونمن دم 
 دیوار، هنوز جاي دستش روي بازوم هست.

با ع گگبانیت گفت: غلط کرده مرتیکه عوضگگي. من خواهرم رو سگگخردم  میالد
ستفاده کرده. حالش رو  سوء ا ستش که ازش مواظبت کنه. انگار از اعتماد ما  د

 میگیرم، فکش رو میارم پایین.
ستیم ش شش  ن شدم از توي آ*غ*و* شدم. میالد روي مبل، یکم که آروم  جدا 

 اشکهامو پاک کرد.
عد جبران میالد به ب تاهي کردم، ولي از این  یدونم کو عذرت میخوام. م : آوا م

فل کرده. احمق چطور  غا تان منو از این همه اتفاق  کارهاي بیمارسگگ میکنم. 
ست دراز کنه؟ دندوناش رو  ستش دادیم د ست روي امانتي که د جرات کرده د

 توي حلقش خالي میکنم.
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: نمیخواد، امروز توي بازار جلوي همه زدم توي گوشگگش و هرچي از دهنم من
 در میومد بارش کردم.

حاال دیگه  میالد مد.  ند روي لبش او گاهم کرد و یکم فکر کرد، کم کم لبخ ن
 لبخندش به قهقهه تبدیل شده بود. از خنده میالد منم خندم گرفت.

تو خودت یه پا مردي. زدي تو گوشه  : من میگم تو احتیاجي به من نداریا،میالد
 مرده، اونم جلوي همه، اونم کي؟ سرگرد. چیزي نگفت؟ کاري نکرد؟

: نه، همینجور خشگگکش زده بود. اصگگال انتظار نداشگگت که به این محکمي من
حالیم  یابون و خونه  که من خ یدونسگگگت  یابون. ولي نم بزنمش. اونم توي خ

 یکنم.نیست و اگه بزنه به سرم به کسي رحم نم
 کردم وگفتم: گرفتار بیمارستان براي چي بودي؟ فکري

 نگراني اضافه کردم: چیزیت شده؟ با
: نگران نباش چیزیم نیسگگت. فقط بابا یکم قلبش ناراحته، دنبال کارهاش میالد
 بودم.
 داشتم که به این حرف اهمیت ندم، اما خیلي نگران شدم. توقب

 : االن چطوره؟من
 چند روزي بستري بود، ولي االن حالش خوبه و برگشته خونه.: یه میالد
صورتم رو توي دستاش گرفت و چشمام رو ب*و*سید و بینیش رو زد به  میالد
 بینیم.

 : یاد بچگیهامون کردي؟من
 : آره، همیشه مامان باهامون اینجوري میکرد.میالد
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 : میالد، منو میبري خونه؟من
 اینجا نمیموني. برو وسایلت رو جمب کن.: آره عزیزم، تو دیگه میالد

بلند شگگدم و رفتم توي اتاقم. بادیگارد رفت پایین، تا پاشگگو از پله گذاشگگت  من
 پایین میالد یه مشت زد به صورتش. با صداي میالد زود از پله ها رفتم پایین.

داشگگت از روي پله ها بلند میشگگد و از لبش خون میومد. میالد هم با  بادیگارد
 بانیت فریاد میکشید.ع 

: مرتیکه نمک نشگگناس، ما به تو پول میدیم که از آوا مواظبت کني. بهت میالد
اعتماد کردیم، اونوقت تو از اعتماد ما سو استفاده میکني و دست روي خواهرم 

 بلند میکني؟ اونم نه یک بار، چندبار؟ روي زمین پرتش میکني؟
 ا نگاه میکرد.اومد پایین و با نگراني به م خاله

کار میالد که از  کاري میکردم  خانم راد نبود همین االن  خاطر  گه ب خدا ا : ب
 اخراجت کنن. آوا وسایلتو بیار تا بریم.

از پلها میرفتم باال که دیدم بادیگارد از میالد میخواد که برن توي اتاق و  داشگتم
امروز  با هم صگگحبت کنن. چیزامو داشگگتم جمب میکردم. عجس کتکي خورده

 این بادیگاردها. اون از سیلي که من بهش زدم، اینم از مشتي که میالد زده بود.
اومد میالد مردونگیش رو نشگگون داد. از یه طرف خوشگگحال بودم که  خوشگگم

یه طرف دلم براش  ما از  ته. ا گذاشگگ میالد زدتش و حقش رو کل دسگگتش 
 میسوخت. چونکه اشتباه از من هم بود.

 اومد توي اتاق و بهم نگاه کرد. چهره ش ناراحت و گرفته بود. خاله
 : راسته که زده بوده توي گوشت؟خاله

 سرم رو پایین گرفتم و چیزي نگفتم. من
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: فکر نمیکردم بعد از قضگگیه نازنین، پسگگرم به یه آدم آهني بي احسگگاس خاله
عذرت خواهي میکنم.  یل بشگگگه. آوا جون، من از طرف محسگگن ازت م بد ت

 شرمنده م بخدا دخترم.
: ِا خاله این چه حرفیه؟ راسگگتشگگو بخواین من به کتک خوردن عادت دارم و من

شد و منو زد. اما حرفهاش  ست. تق یر خودمم بود که اون ع بي  برام مهم نی
 سنگینه و برام گرون تموم میشه.

: بخدا روم نمیشگه حتي ازت خواهش کنم که نري و پیشگم بموني. شگاید خاله
 اورت نشه، اما خیلي دوست دارم و بهت عادت کردم.ب

نه من قت دیوو ند و که این چ له جون. خیلي ممنون  خا : منم دوسگگگت دارم 
 بازیهاي منو تحمل کردي. بهتون زحمت دادم.

میالد از پایین میومد که ازم میخواست برم پایین. وقتي که نشستم روي  صداي
 لبش زخم شده بود. مبل، به قیافه بادیگارد نگاه کردم که

شیمونه و میخواد  میالد با جدیت و اخم گفت: آوا، آقاي راد از کاري که کرده پ
که باز هم اینجا بموني تا وقتي که آدم بشیري رو از بین نگهبانها پیدا کنیم. نظر 

 تو چیه؟
شت بهم نگاه میکرد. یه چیزي توي  یه نگاه به میالد و بعد به بادیگارد کردم، دا

 نگاهش بود. انگار که میگفت نرو. یکم فکر کردم و جوابم رو دادم.
 : باشه، ولي چندتا شرب دارم.من

شده  میالد ضي  شد که به همین راحتي را با تعجس به من نگاه کرد، باورش نمی
 باشم.
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 ؟: چه شرطيمیالد
: من گوشگگي و اینترنت میخوام، هروقت خواسگگتم بیرون برم و یک روز در من

شون  سر بزني. از همه مهمتر اینه که ای شت زهرا. تو هم بهم  میونم باید برم به
حد و حدود خودشگگون رو بدونن و بهم بي احترامي نکنن. توي کارمم دخالت 

 نکنن.
به قیافه بادیگارد نگاه کردم. با کمال تعجس دیدم که قبول کرد. وقتي که  منتظر

خاله فهمید که باز میمونم خیلي خوشگگحال شگگد. مهموني اون شگگس رو کال 
کنسل کردیم، چونکه هیچکس حوصله نداشت. فردا صبحش که بیدار شدم، 
 بعد از دوش داشگگتم موهامو خشگگک میکردم که در زدن. به خیال اینکه خاله
ستین کوتاه تنم  ست گفتم بیا تو. اما با کمال تعجس دیدم که بادیگارده. لباس آ
بود، چشگگمش به جاي دسگگتش روي بازوم که افتاد سگگرش رو انداخت پایین. 

 حس کردم که خیلي از کارش پشیمونه.
 : کاري داشتید؟من

 : این گوشي که خواستید.بادیگارد
ستش گرفتم و با سه رو از د دیدم که یه گوشي خیلي خوشگل و  خوشحالي کی

 با کالس توشه.
 : سیم کارت هم گرفتید یا نه؟من

 : سیم کارت هم توشه. اما به اسم شما نیست.بادیگارد
 : واه، چرا؟من
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ضبط بادیگارد سهاتون رو  سمتون بتونن تما شاید اونها از روي ا سه امنیت،  : وا
آدرس جایي که هسگگتید رو کنن و پیداتون کنن. ولي واسگگه احتیاب هیچوقت 

 توي تلفن به کسي نگید.
 تالفي کار دیروزش خیلي خشک گفتم: خیلي خس، میتونید برید. براي

ند زدم و  به بدون هیچ حرفي رفت بیرون. پوزخ گاه کوتاهي کرد و  نیمرخم ن
شرک. یه حالي ازت بگیرم که بفهمي تنفر  شه آقاي  آروم زیر لس گفتم: تازه اول

 ي چي. اولین کاري که کردم یه زنگ به بهار زدم.از من یعن
 : بله؟بهار
 : به به، دوست خوشگل خودم. چطوري؟من

 : شما؟بهار
 : دستت درد نکنه دیگه، حاال دیگه منو به جا نمیاري نه؟من

 جیغ کشید و گفت: آوا تویي؟ بهار
 : پ نه پ عممه.من

 حتي یه زنگ هم نزدي.: خفه شو ک*ث*ا*ف*ت. معلوم هست کجایي؟ بهار
: ببین من توي تلفن نمیتونم صحبت کنم، این شمارمه سیو کن. دو ساعت من

 دیگه بیا سر جاي همیشگیمون. به کسي هم نگو که میخواي منو ببیني. باشه؟
 : باشه، مواظس خودت باش.بهار
 : تو هم همینطور عزیزم، باي.من
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ثل بازار. م که بره  ماده بود  له آ خا که  همیشگگگه  یاب طوري  ماده رفتم توي ح آ
به  بادیگارد شگگگک نکنه. خاله که اومد توي حیاب رفتم نزدیکش و خودم رو 

 مظلومیت زدم.
 : خاله، اجازه میدي برم دوستم رو ببینم؟من

سن اجازه نمیده خاله شت عزیزم، ولي مح شکالي ندا ست من بود که ا : اگه د
 که تنهایي بري بیرون.

بعد از کلي وقت با دوسگگتم تنها باشگگم. دیگه پوسگگیدم  : خاله آخه میخواممن
شما هم که میدونید هروقت با اون میرم جایي آخرش کارمون به دعوا و  اینجا، 

 کتک کاري میکشه. بذارید برم.
یکم فکر کرد و گفت: باشه، ولي به شرطي که تا قبل از اومدن من برگردي  خاله

 دعوا کنه هم با تو. خونهها. نمیخوام محسن شک کنه و هم با من
 پریدم و خاله رو غرق ب*و*سه کردم. خوشحال

 : مرسي خاله جون. قول میدم زود برگردم.من
کوچه که رسگیدم احسگاس آزادي میکردم، زود تاکسگي گرفتم و آدرس رو  سگر

شگیمون نگاه کردم.  سیدم رفتم باال و به جاي همی شاپ ر دادم. وقتي به کافي 
بهار پشگگت میز بود، تا منو دید از جاش بلند شگگد و با شگگتاب اومد سگگمتم. با 

 چشمهاي پر از اشک به همدیگه نگاه کردیم.
اصال باورم نمیشه که دارم میبینمت. چقدر الغر شدي. زشت : آوا تویي؟ بهار

 بودي زشت تر شدي.
 گریه زدم خنده و گرفتمش توي ب*غ*لم. میون

 : از تو که زشت تر نیستم خاله بزي.من
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 پشت میز نشستیم و قهوه و کیک سفارش دادیم. بعدش
چشمات سرد و : آوا، چه بالیي سرت اومده؟ کوو اون چشماي شیطون؟ بهار

 بي احساس شده.
 : نه بابا، چشم شناس هم شدي؟من

هار به روزت ب جدي دارم میگم، چي  یادي حرف نزن. آوا  : چیزتو بخور و ز
 اومده؟

گارد من بادی مان  ما بت میکنن.  جا هم خیلي بهم مح قا اون فا با، ات با : هیچي 
م و خیلي زن خوبیه و دوسگگتم داره. اما چون مجبورم همش توي خونه باشگگ

 دانشگاه نمیام، یکم افسرده شدم.
: آخه واسه چي؟ چرا تو رو زنداني کردن؟ اصال چرا تو اونجایي؟ از کامي بهار

 که سوال کردم جواب درست و حسابي بهم نداد.
: راسگگتش فهمیدیم که توي خونه، یکي جاسگگوس اوناسگگت. همه خبرها رو من

شدیم که ن شمنهاي بابام میبره. ما مجبور  سه? د  قش بازي کنیم که بادیگاردوا
رو اخراج کردیم و منم رفتم شگگمال. تا وقتي که اون آدم رو پیدا نکردن نمیتونم 

 برم خونه.
 : چطور اینهمه وقت سرگردو تحمل کردي؟بهار
له هم میزنیم. من یاد تحملش نکردم. همش تو سگگر و ک : همچین بگي هم ز

گوشگگش. شگگبش هم میالد  دیروزم باهاش دعوام شگگد، یه سگگیلي جانانه زدم تو
 اومد و یه مشتي کوبوند به فکش. دلم خنک شد خداییش.

 با تعجس بهم نگاه کرد و گفت: تو زدیش؟ چطور؟ بهار
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: هیچ، زر زیادي زد، منم وسگگط بازار یکي زدم تو گوشگگش که گیج شگگد من
 بیچاره.

 : نه بابا، خطرناکتر شدیا.بهار
 که ازم متنفره.: حقشه، تا دفعه دیگه به من نگه من

 : میالد چي؟ اون که همیشه آرومه، چي شده که از کوره در رفت و زدش؟بهار
: میالد وقتي که فهمید بادیگارد منو زده، نتونسگگت جلوي خودشگگو بگیره و من

کار  که از  کاري میکنم  یه  گه بخوام همین االن  که ا فت  عد بهش گ زدش. ب
ست ببرتم خونه که بادیگ ارد خواهش کرد که بازم بمونم. اخراجت کنن. میخوا

شگگرب و  يمنم قبول کردم، اما به شگگرطي که توي کارهام فضگگولي نکنه و کل
 شروطاي دیگه.

 : تو رو زده؟ اونوقت تو چطور راضي شدي که بازم پیشش بموني؟بهار
حالش رو من کاراشگگو بکنم. میخوام همچین  گه، میخوام تالفي  : د همین دی

 شنیدن اسم من تنش بلرزه. بگیرم که تا عمر داره با
 : تو دیوونه اي آوا. این کارا خطرناکه.بهار
: بهار تو نمیدوني چقدر بهم بیاحترامي کرده، شگگخ گگیتم رو داغون کرده. من

 فکر میکنه که من یه ه*ر*زه م، یه دختر خراب.
 : فقط امیدوارم خودت ضربه نخوري.بهار
 : یعني چي؟ منظورت چیه؟من

 اینه که.....یا امام زمان.: منظورم بهار
شد که  رنگش ستم خبردار  ش سرم نگاه میکرد.  شت  شد و به پ سفید  مثل گچ 

 اون پشت یه آشنایي هست. دستشو گرفتم.
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 : بهار آشنا پشت سرمه؟من
 : آره.بهار
 : کي؟ بچه هاي دانشگاه؟من

 : نه، کاشکي از بچه هاي دانشگاه بود.بهار
 : د بگو دیگه.من

 عزرائیل.: بهار
 : برو گمشو مسخره، حوصله شوخیهاتو ندارم.من

سرم نگاه کردم، بادیگارد رو دیدم که داره به من نگاه میکنه. هري دلم  به شت  پ
ریخت، راسگگت گفت که عزرائیله. بادیگارد خیلي خونسگگرد اومد کنار میز و 
خیلي محترمانه با بهار احوال پرسگگي کرد. بیچاره بهار زبونش بند اومده بود و 

دم بودم اما به روي خو هردبه لکنت افتاده بود. با اینکه حسگابي خودمو خیس ک
 نیاوردم.
 : خانم پرند، اگه کارتون تموم شده بریم؟بادیگارد

شاخ در میاوردم. بهار هم  نه شتم  بابا، این دیگه دور از انتظاره. جدي جدي دا
 با تعجس داشت به من نگاه میکرد و دهنش ن فه باز بود.

 زدم به خونسردي و گفتم: بشینید تا قهومون تموم بشه، بعدش میریم. خودمو
هم بدون هیچ حرفي نشگگسگگت. گارسگگونو صگگدا کرد و براي خودش  بادیگارد

 نسکافه سفارش داد.
 : خانمها شما چیزي میل دارید؟بادیگارد

 : نه ممنون، صرف شد.بهار
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 م.اینکه فکر نکنه که ازش ترسیدم رو به بهار کرد براي
 : بهار، از دانشگاه چه خبر؟من

زیر چشمي به بادیگارد نگاه کرد و آروم گفت: هیچ، همه چیز خوبه. فقط  بهار
 جاي تو خالیه که کالسها رو به هم بزني.

: واا، چرا تهمت میزني؟ من یا کامي؟ اون کامیه که همیشه کالسها رو بهم من
 میریزه.

ود. از وقتي که نمیاي دانشگگگاه، کامي هم : آره، ولي فقط وقتي که با تو ببهار
 کمتر اذیت میکنه.

 : آخي، یادش بخیر.من
 که انگار یکم ترسش ریخته بود. بهار
: آوا یادته کاریکاتور اسگگتادها رو میکشگگیدي؟ چقدر میخندیدیم. هنوز بهار

 کاریکاتور میکشي؟
خاروندن هم  : نه بابا، کي وقت داره. ماشگگااّل اینقدر وقتم پره که وقت سگگرمن

 ندارم.
 که فهمیده بود تیکه انداختم زود حرف رو عوض کرد. بهار
سکي، مثل بهار ستي، کامي مي گفت که یه روز وقت بذاریم و با هم بریم ا : را

 قدیم.
: تا ببینیم چي میشگگه. خوب بهار جون، من باید برم دیگه. به خاله قول دادم من

 که زودي برگردم.
شدیم و همدیگه رو ب*غ*ل گرفتیم. بهار آروم در گوشم گفت: جامون بلند  از

 آوا اذیتش نکنیا، دعوا راه نندازي جون من.
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 : خیالت تخت.من
بهار خداحافظي کردم و با بادیگارد رفتم پایین. ماشگگین رو آورده بود. توي  با

بد تعقیبم  یدا کرده. ال که چطوري منو پ به این فکر میکردم  ماشگگین همش 
گاه میکرده شرک، یه کارآ گاه بازي در میاري آقا سه من کارآ ، اره حتما همینه. وا

سي اس آي هم خوب چیزي بودا،  سریال  شونت بدم که حظ کني. این  بازي ن
صخري خانم  سي اس آي یاد  سریال  خیلي چیزها رو بهم یاد داد. با یادآوري 

و هم سگگریال ر افتادم، بدجور دلم براش تنگ شگگده بود. با یاد اون موقعها که با
میدیدیم و صخري خانم هم وقتي که قاتل رو پیدا میکردن کلي ذوق میکرد پقي 

 میکرد. گاهزدم خنده. بادیگارد همینجور بهم ن
 : نمیشه یه روز بریم خونه؟من

 : نه.بادیگارد
 : دلم واسه صخري خانم تنگ شده، میخوام ببینمش.من

گارد که. ولي : فعال نمیتونم ببرمتون بادی نا جا خیلي خطر خونتون، چون اون
سمي  میتونید بهش زنگ بزنید، به شگرطي که نگید کجایي و چیکار میکني و ا

 هم از من نبرید. چون صد در صد تلفنتون رو کنترل مي کنن.
سم من سا، مطمئناک میتونن آدر : پس همین نزدیکیها اگه تلفن عمومي دیدي وای

از خونه باشگگیم تا اگه تلفن کنترل باشگگه نتونن  رو هم پیدا کنن. پس بهتره دور
 پیدامون کنن.

همینجور داشگگت بهم نگاه میکرد، با اینکه به روي خودش نیاورد که  بادیگارد
 تعجس کرده. اما پیدا بود که یه جورایي شوکه شده.
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یدا کنن. من گه نمیتونن پ که دی جا رو  ماره اون خابرات، شگگ یا میتونیم بریم م  :
 یه.شماره مخف

باز هم سگگگاکت بود. توي دلم بهش میخندیدم و کلي ذوق کردم که  بادیگارد
یهجورایي خودي نشگگون دادم. واقعا بعضگگي موقعها خیلي بدجنس میشگگما، 
شیطاني هم کردم.  سم. توي دلم یه خنده?  شه بدجن ضي موقعها که نه، همی بع

و بودم  هتاینقدر از دیوونه بازیهاي خودم خندم گرفته بود که سگگرم رو پایین گرف
 ریز میخندیدم.

با هم رفتیم توي مخابراتي. وقتي که صگگخري خانم  کنار پارک کرد و  خیابون 
صدقه هم رفتیم  شتم از حال میرفتم. اینقدر قربون  جواب داد، از خوشحالي دا
که خوب درد و دل  ند. وقتي  گه اشگگکي برام نمو که دی یه کردیم  قدر گر و این

 کردم.کردیم، خداحافظي کردم و تلفن رو قطب 
که رسگگیدیم خونه، خاله که ما رو با هم دید رنگش پرید. اما وقتي دید که  وقتي

بادیگارد خونسگگرد رفتار میکنه ترسگگش ریخت. منم منتظر بودم که هر لحظه 
 حالمو بگیره، اما خیلي ریلکس نشست و همراهمون ناهار خورد.

***** 
از نهار رفتم توي اتاقم و روي تخت دراز کشگگیدم، سگگاعت نزدیک پنج بود  بعد

 که خاله گفت میره خونه? یکي از دوستاش و شاید شام اونجا بمونه.
از اینکه فرصتي پیش اومده تا کارهاي بادیگارد تالفي کنم خوشحال بودم.  منم

شتم. تقریبا  شنیدم، از لپ تاپ آهنگ گذا صداش رو صداي در حیاب رو که 
هم بلند کردم و شگگروک کردم به بلند خوندن همراه خواننده و ر*ق*صگگیدن، 
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 لویزیونعجس حالي میده ها. خوب که آهنگ گوش کردم و پریدم، رفتم جلو ت
 نشستم و مثل همیشه برنامه کودک نگاه کردم.

که گذشت دیدم بادیگارد هم اومد و روي مبل نشست. بهش نگاه نکردم،  یکم
 ونستم باز یکي از اون پوز خندهاي مسخرش روي لبشه.چون مید
که کارتون نگاه میکردم که گوشگگیم زنگ خورد. با تعجس دیدم که  همینجور

 شماره? کامي.
 : سالم چطوري؟من

: به به،چطوري و زهر مار. حاال دیگه گوشگگي نو میخري و به ما نمیگي؟ کامي
 ن ولت نمیکنم.فکر کردي راحتت میزارم؟ تا شیریني رو ندي م

شیرینیه. منو باش که فکر کردم چونکه بهت زنگ نزدم من : آهان، پس موضوک 
 ناراحتي.

: نه بابا، تو که مهم نیسگگتي به موال. تازه یه چند وقتي که نیسگگتي زندگیم کامي
شینم توي کالس و  شگاه هم رفته باال. مثل بچه آدم می شده، نمرهاي دان خوب 

 ا گوش میدم.به حرفهاي کشاورز)باغبان
تا آخرش همش من که از اول کالس  : آره جون خودت، یعني میخواي بگي 

 چشمت به دختر خاله ت نیست؟
پشگگگت تلفن قیافه کامي رو که االن یه لبخند بزرگ روي لبشگگگه و داره ذوق  از

 میکنه ت ور کردم.
 : شیطون میبینم راه افتادي.کامي

 اما رو نمیکردم که چشمم نکني.: من از اولشم راه افتاده بودم، من
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به از خودم یاد گرفتي ها. حاال بگو بینم، کامي : برو بابا جمعش کن، حاال خو
 آقا گرگه پیشته؟

 سختي جلوي خندمو گرفتم. به
 : اوهوم.من

: عجس گیریه این بابا. خوب حاال بیخیال. زنگ زدم که یه چیز مهم رو کامي
 بهت بگم.

 : جونم بگو؟من
 آوا، چیزه..: کامي

 : بگو دیگه میشنوم.من
 : چیزه، آخه یکم برام سخته، خواستم بگم که، امممم، من، نه یعني تو.کامي

 : اههههه کامي بگو دیگه ن ل جونم کردي.من
 : خواستم بگم که تو.....خیلي خري.کامي
توقب نداشتم که اینو بگه، فکر میکردم میخواد درمورد بهار بگه. همینجور  اصال

خشگگکم زده بود و به صگگداي خنده? کامي گوش میکردم. اما نتونسگگتم جلوي 
 خودمو بگیرم و غش غش خندیدم.

 : خوب حالتو گرفتما. آااکامي
 : بیشعور ک*ث*ا*ف*ت، احمق. خودت خري با اون قیافه ایکبیریت.من
 : بگو بگو، اه اه چه بو بد سوختگي داره میاد، بو دماغته. آاايکام
 : چرا اینقدر آآا آآا میکني االغ جان؟من

 : خودتي.کامي
 : خاله ته.من
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 : واااي وااي، اگه به بهار نگفتم، یه آشي برات نخختم.کامي
با دو کیلو روغنم روش. خوب قطب کن دارم من یزم برو آش بخز  : آره عز

 تلویزیون میبینم.
 : آخي ني ني کوشولو، داري کارتون خودت و سرگرد رو میبیني؟کامي

 : چرا چرت میگي بابا؟ حالت خوبه؟من
 : آره دیگه، تام و جري هستید. همش تو سر و کله هم میزنید.کامي

این حرفش اینقدر خندیدم که دیگه نفسگگم باال نمیومد و به سگگرفه افتادم.  با
 بادیگارد مرضیه خانم رو صدا کرد تا برام آب بیاره.

 همینجور داشت ادامه میداد. کامي
: آي قربونش برم نگرانتم هسگگت، واسگگت آبم میاره. آخي بّچه م نمیخواد کامي

 هم بازیش رو از دست بده.
 ب رو داد دستم و یکم ازش خوردم.خانم آ مرضیه

 که باال اومد گفتم: کامي خفه نشي که نزدیک بود بکشیم. نفسم
: چي بهتر از اینکه با خنده بمیري؟ تازه باعث خیر هم میشگگدم و میرفتم کامي

 بهشت.
شت همه من سي باز کن. تو اگه بري به سه خودت پخ : اوه اوه، نه بابا. کمتر وا

شي فرار میکنن میرن جهن سون، اونوقت باعث گ*ن*ا*ه می م پیش مایکل جک
 که جووناي مردمو بدبخت کردي.

یه قلیوني کامي با هم بریم  : حاال جدا از شگگوخي، بدجور دلم ه*و*س کرده 
 بکشیما.
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 نگاهي به بادیگارد که داشت یه کتابي رو میخوند کردم و آروم گفتم: نمیشه. یه
 : بخاطر آقاي تام؟کامي

 .: اوهوممن
: اشگگکال نداره، اون با من. مخش رو میزنم. بعدشگگم میذارم خودشگگم کامي

 قلیوني بشه.
 : هه هه، شتر در خواب بیند پنبه دانه.من

 : شتر دیدي ندیدي.کامي
 : چه ربطي داشت؟من

 : گفتي شتر منو هم جو گرفت گفتم شتر.کامي
 زدم. : برو بابا، خوب بسه دیگه. بخدا دهنم خشک شد بس که حرفمن

 : اه اه دهنت و ببند بو گند دهنت تا اینجا رسید.کامي
 : دلتم بخواد، دهنم بوي آدامس خرسي میده.من

: آره راسگگت میگي، چونکه خودت خرسگگي، آدام*س*ت میشگگه آدامس کامي
 خرسي.

 : هر هر، خر بخنده. اوکي بايمن
 : خودت خندیدیا، یعني خري. بايکامي

رو که قطب کردم هنوز داشگگتم به حرفهاش میخندیدم. این پسگگر کي  گوشگگي
میخواد عاقل بشه؟ به بادیگارد نگاه کردم که هنوز داشت کتاب میخوند.شیطون 

 اومد توي جلدم که یکم اذیت کنم.
 : سرگرد، این چه کتابیه؟من

 چي شد که سرگرد صداش کردم، اه گند زدم. حاال فکر میکنه مردشم. نمیدونم
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 : کتاب زندگي نامه امام علي)کا.بادیگارد
 : آهان.من
تا حاال از این کتابها نخوندم، همیشگگه رمان مي خوندم. هیچوقت تاریخي  من

و مذهبي نخونده بودم. حس میکردم حوصگگله آدم رو سگگر میبره و فقط واسگگه 
 شکه. که فکر کنم درست هم گفتم، چونکه بادیگارد میخوندش.آدماي خ
ستش میمونه.  ساعت شام رو خونه دو شت بود که خاله زنگ زد و گفت که  ه

بادیگارد خواست زنگ بزنه شام سفارش بده که نذاشتم و گفتم که خودم شام 
درسگگت میکنم. چندتا چیز بلد بودم که بخزم، واسگگه شگگام کتلت مناسگگس بود. 

 الد هم درست کردم و میز رو چیدم.سا
چرا ولي امروز خوشگگحال بودم. شگگاید چونکه بهار رو دیده بودم، یا  نمیدونم

شاید چونکه بادیگارد شرطمو قبول کرده. داشتم همینجور میخوردم که چشمم 
افتاد به بادیگارد که داره به غذاش نگاه میکنه. شستم خبردار شد که میترسه که 

ندارم. من: اشگگتها  تهانمیخورید؟ بادیگارد: هوم؟ آها، اشگگ بخوره. من: چرا
ندارید یا چون من درسگگت کردم نمیخواید بخورید؟ بعد یه تیکه از کتلتش رو 
برداشگگتم و خوردم. همینجور نگاهم کرد، با لحن شگگوخي بهش گفتم: نترس 
چیزي توش نیسگگگت. باز نگاهم کرد و هیچي نگفت. من ادامه دادم: میخواي 

ن، کرد و سرش رو انداخت پایی مش آزمایشگاه؟ بادیگارد یه نگاهي بهبفرستیم
شروک کرد به خوردن.  شمهاي من دور نموند. بعد  شت لبخند میزد که از چ دا
شد میز رو جمب کردم و رفتم جلوي تلویزیون و روي مبل ? نفره  شام که تموم 

دیده ننشگگسگگتم. یه فیلم کمدي از جواد رضگگویان گذاشگگته بود، دیگه بس که خ
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شتم. یه تیکش که خیلي خنده دار بود اینقدر که خندیدم که روي  بودم حال ندا
مبل ولو شدم و شکمم رو گرفته بودم، همینجور که دور خودم میخیچیدم یهو با 
پشت افتادم زمین. مثل برق گرفته ها نشستم رو زمین و به بادیگارد نگاه کردم. 

م خشگگکش زده بود، به چشگگاي گرد توي راه که میخواسگگته منو بگیره که نیفت
کردم و کم کم لبخندم پررنگ شگگد. حاال لبخندم به قهقهه تبدیل  گاهشگگدش ن

شگگگده بود و روي زمین دراز کشگگیدم و تا میتونسگگتم خندیدم. جالس بود که 
بادیگارد هم داشگگت آروم میخندید. همون موقب در خونه باز شگگد و خاله اومد 

ید خندش گرفت. خاله: چي شگگده عزیزم؟ تو. وقتي که منو توي اون حالت د
یده گفتم:  یده بر ندمو بگیرم، بر که جلوي خ که داشگگتم تالش میکردم  من 
هیچي، از، روي، مبل.... باز خندم شگگروک شگگگد. خاله: چیزیت که نشگگگد؟ 
همینجور که میخندیدم اشگگاره کردم که نه. خاله: خدا رو شگگکر. انگار معجزه 

ستید و دارید میخندید. خدای شده، اولین بار میبینم که با هم رت. شک اتنها ه
یدم. من: خوش  له رو ب*و*سگگ خا مده بود رفتم  ند او ندم ب گه خ که دی من 
گذشگگت؟ خاله: آره عزیزم، جات خالي. شگگام خوردید؟ من: بله، یه شگگامي 
شام  شونو هم خوردن. خاله با تعجس: جدا؟  شت شون انگ ست کردم که ای در

س ست کردي؟ من: به، خاله منو د ست کردم در ت کم گرفتیا. آره یه کتلتي در
ستت درد نکنه. با  که تا عمر داریم مزه ش زیر دندونمون میمونه. خاله: به به، د
خاله رفتیم توي آشگگخزخونه. آروم به خاله گفتم. من: ولي خاله نبودي و قیافه 
پسرت رو ببیني. نشسته بود و شام نمیخورد، فکر میکرد توي غذا سم ریختم و 

شمش. خاله ریز میخندید و گفت: آخر نخورد؟ من: چرا، خودم یه  میخوام بک
لقمه از غذاش خوردم تا مطمئن شگگد که چیزي تو غذاش نیسگگت. خاله: شگگما 
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دوتا فیلمید واسگگه خودتون، این کارگردانهاي هالیوود باید بیان از شگگما فیلم 
ل بدرسگت کنن. چایي ریختم و با خاله برگشگتیم توي هال. تا نشگسگتم روي م

نگاه کافي بود تا افتادنم رو یادم بیاد و باز  ننگاهم به نگاه بادیگارد خورد، همی
شدم  صب  که بیدار  شتن میخندیدن.  غش غش بخندم.بادیگارد و خاله هم دا
حس خوبي داشگگتم. رفتم پایین و با خوشگگرویي سگگالم کردم، اما باز بادیگارد 

که نه انگار این بادیگارده ترش کرده بود و اخماش توي هم بود. اصگگال انگار 
ستفاده کردم وگفتم  حتيدیروزیه.  شگي ا نگاهمم نکرد. زیر لس از فحش همی

ایشش عوضي. به قیافش دقیق شدم. اونقدر هم که من میگفتم بد نبود. قد بلند 
. چهارشونه، خوشم میومد کمرش قوس داشت و وقتي  190تقریبا حدودهاي 

ش شو خوب ن سش تنگ بود هیکل شه. یکم لبا ون میداد. خوب حاال نوبت قیاف
شکي و  اشموه شمهاش م ست. چ شکي. الم س به مد روز هم ه کوتاه و م

که آدم رو جذب میکرد. بینیش  یه چیزي توي نگاهش بود  معمولي بود، ولي 
ستخوني بود. ابروهاش کلفت و مرتس که وقتي اخم میکرد به هم گره  بزرگ و ا

ا ابروهاشو برداشته. چشمم روشن چقدر میخورد و خیلي بهش میومد. ایول باب
مردها. ا ا ا، وایسگگا ببینم. حاال که دقیق نگاه میکنم این بیچاره خودش  ماشگگاال

ابروهاش مرتبه. الکي تهمت زدم دیدیییي؟ از همه باحالتر فکش بود، وقتي که 
غذا میخورد فک اسگگتخونیش تکون میخورد. ته ریش مرتبم داره. االن که داره 

تر نشگگون میده.  جديیخونه عینک زده به چشگگمهاش که صگگورتشگگو روزنامه م
شو گرفت  سر عجس جیگریه این بادیگاردهاااااا. اي واي آبروم رفت. بادیگارد 
باال و مچمو توي دید زدن گرفت وباز اخم کرد. اصگگال غلط کردم که گفتم تو 
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جیگري. تو جیگر مونده اي. صگگبحونه که خوردم، آماده شگگگدم و به بادیگارد 
گفتم که میخوام برم بهشت زهرا. با بي میلي آماده شد و رفتیم. برگشتیم خونه و 
وقتي که ناهار خوردیم، رفتم توي اتاقم. باز این چش شگگگده؟ حال منو گرفتي 
نه؟ صبر کن حالتو بگیرم که کیل کني. نشستم کلي فکر کردم و نقشه کشیدم. 

ستم. ع ر به بهونه ع رونه خوردن با خاله رفتم توي حیا ش ب زیر آالچیق ن
میخواد بره بیرون. خاله داشگگت گلها رو آب میداد که  یگاردمیدونسگگتم که باد

شین بادیگارد. الم س عجس  شتم و رفتم کنار ما شکردون رو بردا شکي  یوا
شکر بود ریختم توش. بعد تند  شو باز کردم و هرچي  شیني هم داره ها. باک ما

ب خوندن. یه نیم سگگاعت بعد رفتم سگگر جام نشگگسگگتم و شگگروک کردم به کتا
توي حیاب. بادیگارد: خانم پرند زود آماده شگگید تا بریم. دیرم  ومدبادیگارد ا

شده. من با چشماي گرد شده بهش نگاه کردم. من: کجا؟ بادیگارد: جایي کار 
دارم، مامان هم میخواد بره بیرون. شگگما باید همراه من بیایید. من: نه، نمیام. 

م. بادیگارد کالفه نفس صگگدا داري کشگگید و گفت: نمیشگگه، میخوام با خاله بر
شگگما باید همراه من بیایید. االنم زود آماده بشگگید دیرم شگگده. حاال من چیکار 
کنم؟ راسگگته که میگن هرکي چاه کند خودش توش مي افته. مثل لشگگکر تیر 
خورده رفتم و آماده شگگدم. میخواسگگتم بشگگینم و کلي بهش بخندما، ولي االن 

. واقعا فکر کرده بودي ريدبخت میشگگم. خورد تو ذوقم. آوا چقدر خخودم ب
شدیم و  شین  سوار ما سکل.  بادیگارد ولت میکنه و با خیال راحت میره؟ اي ا
شین داره هن هن میکنه. یا امام زمان به خیر  سطاي راه بود که دیدم ما رفتیم، و

شین رو ستارت زد ما ساد، بادیگارد هرچي ا شین که وای شد.بگذرون. ما  شن ن
کرد و یه نگاهي کرد. کالفه کاپوت رو بست و  ازپیاده شد و کاپوت ماشین رو ب
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به ماشگگین تکیه داد. خودم رو زدم به موش مردگي و سگگرم رو از پنجره بیرون 
شه. بعد  شن نمی شه، رو شده؟ بادیگارد: نمیدونم چه مرگ کردم و گفتم: چش 

ساعت ب شیش رو در آورد و به یکي زنگ زد. نیم  شین اومد و گو عد دیدم یه ما
ماشین از این بزرگا بود که ماشین رو حمل میکنه. بادیگارد  یهپشت سرش هم 

مجبور شگگد نره سگگر قرارش و برگردیم خونه. خیلي کفري بود. خودمم از کارم 
پشگگیمون بودم. فردا صگگبحش داشگگتیم صگگبحونه میخوردیم که موبایلش زنگ 

 ماه. از خاله تشکر کردم و داشتم از جاخورد. از حرفهاش فهمیدم که از تعمیرگ
شکر  شکر؟ آخه  شنیدم. بادیگارد: چي؟  صداي بادیگارد رو  شدم که  بلند می
چطوري توي.... حرفشو کامل نکرد و تیز به من نگاه کرد. راست راستي داشتم 
خودمو خیس میکردم. نفهمیدم چطور فرار کردم و رفتم توي اتاقم. میدونسگگتم 

م کنم و مي افت فلمیشگگه و چون کلید ندارم نمیتونم درو قکه هر لحظه پیداش 
تو چنگش. بهترین راه اینه که برم توي حموم تا فکر کنه که دارم دوش میگیرم. 
شد. یا امام  ضرب باز  ستم برم توي حموم یهو در با  شتم و تا خوا حولمو بردا

دمو وهشگگتم. بادیگارد با ع گگبانیت گفت: این بچه بازیا چیه که در میاري؟ خ
ب با نه و  چپ و ن چه علي  به کو یه؟ حموم رفتن هم  اشزدم  گه چ و گفتم: م

نداخت و گفت: نمیخواد  ندر سگگفیهي بهم ا یه نگاه عاقل ا بادیگارد  جرمه؟ 
باک  به موش مردگي. من که میدونم کار تو بوده که شگگکر توي  خودتو بزني 

ه توش کماشگگین ریختي. من با تعجس بهش نگاه کردم و گفتم: مگه شگگیرینیه 
شاید سرش رو  مشکر بریزم؟ نمیدونم واال  چاییه هوم؟بادیگارد بهم نگاه کرد، 

شت. فرداش  شیدم. آخیش به خیر گذ انداخت پایین و رفت. یه نفس راحتي ک
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خواسگگتم برم بهشگگت زهرا که بادیگارد گفت که ماشگگین توي تعمیرگاه و باید با 
یم. با بگیره دیدم گفت بر تاکسگگي بریم. منم قبول کردم. منتظر بودم که آژانس

جس بهش ن فت. منم  گاهتع به روي خودش نیورد و از در بیرون ر ما  کردم، ا
سم  سر خیابون خیلي راه بود، دیگه نف شون تا  سرش راه میرفتم. از خون شت  پ
بند اومده بود. چندبار هم این چادر مسگگخره گیر کرد به پام و نزدیک بود که 

شتبخورم زمین. با هر بدبختي که ب ستگي دا شت زهرا و از خ سیدیم به  مود ر
میمردم. هم از این کارش گریه م گرفته بود، هم خنده م گرفته بود. مامان اینم 
مخز خر خورده ها، من فکر میکردم عاقله. این که از من بچه تره. میخواد تالفي 
سوزه.  شکایتي نمیکنم تا ب صال  کنه مثال، ولي کور خونده من که کوتاه نمیام. ا

راي برگشتن باز سر کوچشون پیاده شدیم و راه رفتیم. چادره دیگه کالفم کرده ب
بود، اگه هم وایمیستادم بادیگارد صداش در میومد و میگفت تندتر. یه بار هول 
شدم و اومدم بدوم تا بهش برسم که چادرم گیر کرد به پام و با طرز وحشتناکي 

و توي د تا باز بهم غر بزنه، تا منبا صگگورت افتادم زمین. بادیگارد که برگشگگته بو
صورتم رو از روي زمین بلند کرد و  ناو شو به من رسوند.  حالت دید زود خود

چادرم رو جمب کرد و گذاشگگت زیر سگگرم. بادیگارد: خوبي؟ اینقدر بینیم درد 
میکرد که همینجور اشگگک میریختم و ناي حرف زدن نداشگگتم. بادیگارد: درد 

ر دادم. بادیگارد با نگراني به دور و برش نگاه کرد داري؟ چشمامو روي هم فشا
شه اینجا تنها بذارمت تا  شه اینجا بمونیم نه می و گفت: حاال چیکار کنم؟ نه می
ماشگگین گیر بیارم. بعد دسگگتمال در آورد و گذاشگگت زیر بینیم که پر خون بود. 
 توي همون لحظه ماشگگیني توي کوچه پیچید، بادیگارد ایسگگتاد و براي ماشگگین

ستاد میال شین که ای ست تکون داد. ما شد و به ما نگاه کرد. با نگراني  دد پیاده 
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شت راه میرفت، وقتي که نگاه  شده؟ بادیگارد: دا سرم. میالد: چي  اومد باالي 
فت: آوا خوبي؟  فت و گ تاده روي زمین. میالد دسگگتمو گر که اف یدم  کردم د

نا با صگگگداي ضگگعیفي  له کردم. دلم هرچي زور زدم صگگگدام در نیومد، فقط 
سر بادیگاردو ب ست  و بکوبم به دیوار. ک*ث*ا*ف*ت زد دماغمو  گیرممیخوا

ستان. باز  شین کردن و رفتیم بیمار سوار ما ست. با هر بدبختي که بود منو  شک
مثل همیشگگه تا اسگگممو شگگنیدن زود بردنم توي اتاق. وقتي که عکس برداري 

 دخترم؟ من با صداي ضعیفي:کردن و اینا، دکتر اومد توي اتاق. دکتر: چطوري 
رو شکر بینیت نشکسته و فقط ضرب دیده. احتماال تا فردا  امرسي. دکتر: خد

زیر چشگگمت و دور بینیت کبود میشگگه. ولي اصگگال نترس تا چند روز خوب 
میشي. یه پماد هست که اگه بزني زودي کبودیشو از بین میبره. دست و پاتم که 

ست.  شس زخمش کوچیکه و جاي نگراني نی اگه بخواي میتوني بري خونه. اون
بادیگارد موند و پیشگگم خوابید. صگگب  که بیدار شگگدم حالم خوب  خونهمیالد 

شده بود، ولي تا قیافه خودم رو توي آینه دیدم سکتم زد. داشتم گریه میکردم که 
فت: آوا چي شگگگده؟ درد  گاه کرد و گ با نگراني بهم ن تاق.  مد توي ا میالد او

سر ا شاره کردم که نه. میالد اومد نزدیک و گفت: پس چته؟ چرا داري؟ من با 
گاه چجور کبود شگگگده. میالد پیشگگونیم رو  با بخض گفتم: ن یه میکني؟  گر
ب*و*سگگید و اشگگکهام رو پاک کرد. میالد: عزیزم اینا همش واسگگه چند روزه. 
تازه این پماد رو هم بزني زودتر خوب میشگگه. حاال زود بیا پایین تا صگگبحونه 

: مگه بدونه آجي میالدم که مردم از گشگگنگي. من: مگه هنوز نخوردي؟ بخوری
شه تو برو منم میام.  شگلم چیزي از گلوم پایین میره؟ لبخند زدم و گفتم: با خو
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صورتش. خاله: یا امام زمان،  صورتمو دید زد توي  وقتي که رفتم پایین خاله تا 
لم پر از شادي شد و چي به سر دخترم اومده؟ از اینکه منو دخترش صدا کرد د

و دسگگتشگگو گذاشگگت روي کبودي صگگورتم و  دیکمذوق کردم. خاله اومد نز
نوازشش میکرد. اشک توي چشمهاش جمب شده بود. خاله: الهي بمیرم برات، 
نه خاله جون. شگگما نگران  درد میکنه؟ گونه خاله رو ب*و*سگگیدم و گفتم: 

یکنم. حاال هم نباشگگید. فقط بخاطر ضگگرب کبود شگگده. وگرنه دردیو حس نم
ض صبحونه بخوریم تا میالد  ستم که  علبریم  ش نکرده. رو به روي بادیگارد ن

نگاهم کرد و براي اولین بار نگاهش مهربون بود و با لحن دوسگگتانه ي باهام 
حرف زد. بادیگارد: خوبي؟ من: مرسگگي. بادیگارد: به کامیار خبر دادم، گفت 

سانه ي بهش کردم. من: ممنون.  که ع ر همراه بهار میان اینجا. نگاه قدر شنا
بود ع ر کامي و بهار اومدن. بهار که تا منو دید زد زیر گریه  گفتههمونجور که 

شه این  شم. همش از چ صدقم رفت. بهار: الهي قربون اون دماغت ب و قربون 
کامي که انروز گفت دماغت خوشگگگله. کامي: ِاِاِا، من چیز بخورم بگم این 

که.  ستخوشگله. گفتم عملیه. بهار: همون دیگه، چشم نیدماغ به این گندگي 
خر چشمه. نگاه کن تورو خدا چقدر کبود شده. ایشاال بگم خدا چیکارت کنه 
کامي. کامي: بگو خدا بهت یه زن خوشگگگل و فهمیده بده که هیچیش مثل تو 
شده  شماي گرد  ست؟ کامي با چ شو. حاال وقت این حرفا شه. بهار: خفه  نبا

نیست؟  رفاشروک کردي، حاال که جواب دادم میگي وقت این حگفت: خودت 
با خنده گفتم: خوب بسه دیگه. کامي تو به ما میگي تام و جري. پس شما چي 
شربت اومد و بعد از تعارف کردن کنار  سیني  شینین. خاله با  ستید؟ بیاین ب ه
بادیگارد نشست. کامي: خوب حاال تعریل کن چي شد که اینجوري شدي؟ 



wWw.Roman4u.iR  120 

 

گیر کرد و افتادم  ادرمیچي، داشگگتیم با سگگرگرد میومدیم خونه، پام به چمن: ه
زمین. بهار: وااي، بمیرم برات. خیلي درد داشگگگت؟ من: اینقدر درد میکرد که 
خه تو  ندم. آ هت بخ که ب خالي بود  کامي: جاي من  نمیتونسگگتم حرف بزنم. 
ست میکني. سر در سن درد  ست راه نمیري؟ همش براي مح  چالقي؟ چرا در

خودش هیچي نمیگه تو  حسگگنمن: ببین، اوال که عمه ت چالقه. دوما، آقا م
چرا هي حرص میخوري؟ کامي: آخه من هروقت تورو با محسگگن دیدم همش 
یه چیزیت میخواسگگته بشگگه که محسگگن نجاتت داده. من: واه، برو بابا. کامي: 

د جوکهاي حاال اینا رو ول کن، موافقید یه جوک بگم؟ بهار: اه، این باز میخوا
صال من حرف نمیزنم، این  شه، ا سمون تعریل کنه. کامي: با سخره ش رو وا م
آه آه. بعد با اشاره مثال زیپ دهنشو بست و کلیدشو انداخت پشتش. میدونستم 
که زیاد دووم نمیاره، واسگگه اذیت کردنش شگگروک کردم به تعریل کردن. من: 

عد لس سگگاحل کسگگي نبود ما خاله میدوني یه بار با بچه ها رفته بودیم شگگمال ب
کنیم. همینجور که داشگگتیم بازي میکردیم و  بازيهم دلمون ه*و*س کرد که 

سگگر و صگگدا میکردیم، یهو یه پسگگري اومد و به بهار متلک گفت. کامي هم 
سه یهو دیدیم یه کفش رفت  سره رو بر ساب پ شد و تا اومد ح سابي غیرتي  ح

شتیم دیدیم بهار خانم ب سره. برگ صورت پ سره کفش پرت کرده. کتوي  امي ه پ
 حال پسره رو بگیره، تا کفش رو تو صورت پسره میخواستکه تا دو دقیقه پیش 

سیدم  شروک کرد به خندیدن. به اینجا که ر ست روي زمین و  ش دید همونجا ن
با  له چي هسگگتي؟  با بال چیزي میگرده. من: دن دیدم کامي داره روي زمین دن

ید زیپ دهنش میگرده. با این حرکتش زدم دسگگت اشگگاره کرد که داره دنبال کل
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بابا، فکر کرده واقعا دهنش رو قفل کرده. کامي یکم که ارخنده. به : گمشگگو 
گشگگت یهو انگار که چیزي رو پیدا کرده خوشگگحال شگگد و مثال با کلید زیپ 
دهنشگگو باز کرد. کامي: آخیش، چقدر سگگخته آدم حرف نزنه ها. آره دیگه، اگه 

پسره  رهامیدیدید شما هم تنها کاري که میکردید میخندیدید. بیچقیافه پسره رو 
گیج افتاده بود رو زمین. بعد که بلند شگگد گفت بابا این دیگه چجور دختریه؟ 
ست و جایي مثلش گیر  ساخت ژاپنه و این نمونه فقط یک دونه  منم گفتم این 

 کي داره. خدانمیاد. تازه اوني که اونجا ایسگگتاده هم کاراته بلده و کمربند مشگگ
ت نه  با کفش زدت وگر که این  هت رحم کرد  گد اونو  اب االن داشگگتي هي ل

میخوردي. تا عمر داري هروقت که متلک گفتي این صحنه جلو چشمت میاد. 
که  له همینجور  خا لک بگم.  به دخترا مت گه  پسگگره هم گفت من غلط کنم دی

هار . اما به بمیخندید گفت: واي خیلي بامزه بود، شگگما دوتا خیلي شگگیطونید
زده سگگرشگگو انداخت پایین. من:  التنمیاد که این کارو کرده باشگگه. بهار خج

فه  یا کامي: آره، گول ق ما بترس.  تا و مظلو بدبخ قدیم گفتن از همین  له، از  خا
شکن ببین  شو نخورید. به قول معروف فلفل نبین چه ریزه، ب خوشگل و مظلوم

نه خاله اونجوریا هم که اینا میگن نیسگگگت. فقط یه لحظه  چه تیزه. بهار: ِا ، 
شدم. کامي: آر سر  هع بي  جونه عمه ت، پس اوندفعه که آب میوه ریختي رو 

سره چي؟ با یاد این ماجرا غش غش خندیدم. بهار: ِاِا، کامي انگار یادت رفته  پ
عا  له: واق خا کار کردم؟  اول آوا شگگروک کرد. من: ا، چرا دروغ میگي؟ من چی

تا پسگگر توي آبمیوه ریختي رو پسگگ ند ید من بگم. چ بذار کامي:  ره؟ چرا؟ 
شگا شرن. فکر میکنن چونکه پولدارن هر کاري که  هموندان ستن که خیلي  ه

میخوان میتونن بکنن. یکي از اونا که اسگگمش روزبه بود همش دنبال این دوتا 
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حالشگگونو بگیرم.  تا  ته بودن  به من نگف کا هم  یت میکرد. این وورج بود و اذ
ستش  خالصه یه روز شاپ یهو روزبه و دار و د . نمیرسبا هم رفته بودیم کافي 

میز ب*غ*لیمون نشگگسگگتن و شگگروک کردن به اذیت کردن و متلک انداختن. تا 
اومدم بلند شگگم دیدم آوا خیلي با کالس بلند شگگگد با یه لبخندي رفت سگگر 
میزشون و به روزبه گفت با مني هاني؟ روزبه خوشحال گفت آره با توام جیگر. 

سر روزبآ شت و خالي کرد روي  شو بردا ستنی سرد ب ا . یهو اونجهوا خیلي خون
شن که بهار هم جو گرفتش و  ستاش اومدن که مثال با ما درگیر ب شد و دو غوغا 
شه بازي  سه ن شون. منم دیدم نه انگار تا  سر یکي دیگ آبمیوش رو ریخت روي 

شون و گفتم اینو نوش جان  سر شه. منم قهوه داغمو ریختم رو  سرما ن کنید تا 
شمم به بادیگارد افتاد که داره با لبخند  شتیم میخندیدیم که چ نخورید. همه دا
منو نگاه میکنه. اما تا دید نگاهش میکنم زود سرش رو انداخت پایین. کامي و 
بهار تا شگگس اونجا بودن و بعدش رفتن. میالد هم با اصگگرارهاي من برگشگگت 

شتم پماد ب صداي در اومد. من: خونه. توي اتاقم بودم و دا صورتم میزدم که  ه 
اومد تو و گفت: میشه چند لحظه وقتتونو بگیرم؟ من: بله  گاردبفرمایید تو. بادی

نه کردم و خودم خیلي  کار احمقا یه  گارد: راسگگتش من دیروز  بادی ید.  مای بفر
پشیمونم. من: چه کاري؟ بادیگارد: من فهمیدم که شما شکر توي باک ماشین 

که  دمراینکه بهتون بفهمونم که کارتون اشگگتباه بوده مجبورتون کریختین. براي 
ستم که  شید اما نمیدون شتباهتون ب ستم که خودتون متوجه ا پیاده بریم. میخوا
شاخ در بیارم. واقعا  سیس میرسه. کم مونده بود  شما آ بخاطر بچه بازي من به 

نه؟ دارم خواب م عذرت خواهي میک که داره از من م گارده  بادی یبینم؟ این 
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د ببخشگگه شگگمایید. نبای بایدبادیگارد: امیدوارم که منو ببخشگگي. من: اوني که 
شکر میریختم توي باک ماشینتون، کارم خیلي بچه گونه بود. شرمنده. میدونم 
بعضگگي موقعها بچه بازي در میارم، ولي تق گگیر خودتونه. بادیگارد با تعجس 

ه ، یه روز اینقدر خوبید کگفت: تق یر من؟چرا؟ من: شما معلوم نیست چتونه
ون روز اینقدر بدید که دلم میخواد تیکه تیکت یهمیگم بهتر از شما کسي نیست. 

کنم. بادیگارد: فکر کنم همه این حسو داشته باشن. من: چه حسي؟ بادیگارد: 
که  ما وقتي  گاش کردم، ا با چشگگگاي گرد شگگگده ن که کردن من. اول  حس تی

که داره شگگو یدم  ندشگگو دیدم فهم نده خودش هم لبخ نه. زدم زیر خ خي میک
ندید د ندید، وقتي میخ تاخ که  و مد  گل روي لخش در میو چال خیلي خوشگگ

جذابیتشگگو صگگد برابر میکرد. از اون روز به بعد باهم خیلي بهتر شگگده بودیم. 
انگار دیگه یخش آب شگگده بود. دیگه میگفتیم و میخندیدیم. بیرون که میرفتیم 

و هرچي که بهم میگفت سگگعي میکردم که من دیگه صگگندلي جلو مینشگگسگگتم 
باهاش لج نکنم.محسگگن پشگگت فرمون نشگگسگگت و دنده رو عوض کرد. من: 
محسگگن، میذاري من ماشگگین برونم؟ محسگگن: نه آوا خانم نمیشگگه. من: تورو 
خدا. بخدا خیلي وقته که ماشگگین نروندم، دلم داره ضگگعل میره که یه دسگگتي 

شمي نگام کرد. مح سن با چهار چ شم. مح شي؟ حاال بک ستي هم میک سن: د
قزي. با این حرفش نتونستم جلوي خودمو  خالهدیگه عمرا بذارم ماشین بروني 

سن:  شین برونم؟ خواهش. مح بگیرم و زدم خنده. من: یعني واقعا نمیذاري ما
نه آوا خانم، گفتم که نمیشگگه. خطرناکه. با ناراحتي بهش نگاه کردم و با حالت 

 به بیرون نگاه کردم. توي راه برگشت بودیم که دیدمقهر دست به سینه نشستم و 
شو. با تعجس بهش نگاه  سن: پیاده  شید. مح ستي رو ک کنار خیابون ایستاد و د
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کردم. محسن: چرا نگاه میکني؟ مگه نگفتي میخواي ماشین بروني؟ خوب بخر 
دیگه. با این حرفش اینقدر ذوق کردم که از خوشحالي جیغ کشیدم و زود پیاده 

ار چیک دروپشت فرمون نشستم و همهچیز رو تنظیم کردم، حاال این چا شدم.
کنم. محسگگن که انگار فهمیده بود به چي فکر میکنم. محسگگن: نمیخواد چادر 
شه،  شه با شیا. من: با ستي نک شرطي که د سرت. راه بیوفت، ولي به  بندازي رو 

شین رو حرکت داد ضعل میره. ما شین برونم که دلم داره  م ولي ولي همین ما
شت ف سه ماه بود که پ شتم. آخه نزدیک  سترس دا سته بودم رمونیکم ا ش . تا نن

یکم سگگرعتمو زیاد میکردم محسگگن میگفت که سگگرعتمو کم کنم. تا اینکه به 
کوچه خونشون که رسیدیم ت میم گرفتم یه حالي به خودم بدم. پامو گذاشتم 

ن، بابا خطرناکه. رو گاز و تا میتونسگگتم گاز دادم. محسگگن: آوا سگگرعتتو کم ک
ضد حال  سن  سرعتتو کم کن. من: مح دیگه. بذار یکم به یاد قدیم  نزنمیگم 

کیل کنم. بخدا حواسم هست نمیزارم چیزي بشه. محسن: آوا دستي نکشیا، 
آوا گفتم دستي نکش. آوااااااا. توي همین موقب رسیده بودیم به در خونشون که 

شین به ه ستیک ما صداي ال شیدم،  ستي رو ک شین دور خودش د وا رفت و ما
شت بهم  سن نگاه کردم. با ع بانیت دا شیدم و به مح چرخید. از ذوق جیغ ک
با تو خیلي کله  با باور نمیکنم. محسگگن:  نداد که  نگاه میکرد. من: نگو کیل 
شقي. دفعه دیگه ماشین دستت نمیدم. بیچاره ماشینم درب و داغون شد. من: 

سرت دار سن چپ چپ واا، بجاي اینکه بگه فداي  شین میکنه. مح شین ما ه ما
با خوشگگحالي  خیلينگام کرد و گفت: آوا  پررویي. وقتي رفتیم داخل خونه 

ستي  سه خاله تعریل کردم. خاله: یادش بخیر اونموقب ها منم د همهچیز رو وا
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ستم نمیداد.  شین رو د شد که دیگه ما شیدم و خدا بیامرز اینقدر ع بي می میک
اه کرد: چي میگي مامان؟ شگگما هم؟ خاله: واه، محسگگن با تعجس به خاله نگ

تا زندست باید به خودش خوش بگذرونه و از زندگیش ل*ذ*ت  دممگه چیه؟ آ
ببره. من: دقیقا، اصال خوشي زندگي به هیجان و ریسکشه. محسن: نخیر، مثل 
اینکه اینجا فقط منم که از هیجان و ریسگگک خبر ندارم. من: چجور سگگرگردي 

سک ستي که از ری سن یه نگاهي  ه سکه. مح خبر نداري؟ تو کارت همش ری
بهم کرد و رفت توي آشخزخونه. خاله: محسن جان، فردا با هم بریم یکم خرید 
کنیم که رمضون نزدیکه مادر. من: مگه ِکیه؟ خاله: تقریبا یک هفته دیگه ست. 
با این حرف خاله رفتم توي فکر. شس قبل از خوابیدن رفتم دم در اتاق محسن 

شدهو  سن: چیزي  سته بود. مح ش ه، من: ن ؟در زدم. وقتي رفتم تو روي تخت ن
فقط خواسگگتم بگم اگه اشگگکالي نداره این کتاب زندگینامه امام علي رو میتوني 
بهم قرض بدي؟ محسگگن که پیدا بود شگگوکه شگگده یکم نگام کرد و بعدش بلند 

سن: سمتم گرفت. مح شت و  فرما. ب شد و از توي کتابخونش یه کتابي رو بردا
. من: ممنون. مشمن: خودت الزمش نداري؟ محسگگن: نه، من چندبار خوند

از همون شس شروک کردم به خوندن کتاب. خیلي چیزها که برام سخت بود از 
خاله میخواستم که واسم توضی  بده. خاله هم با مهربوني همهچیز رو توضی  

ابهاي دیگه هم میداد. خودشگگم داسگگتانهاي امامها رو برام تعریل میکرد. کت
سال شتم محسن  مخوندم و حاال تقریبا خیلي چیزها رو از ا میدونستم. االن دا

رو درک میکردم. حاال نظرم درمورد آدمها عوض شگگده بود. من: خاله میشگگه 
ستش من، امممم  چند لحظه وقتت رو بگیرم؟ خاله: بفرما عزیزم. من: خاله را

من: راسگگتش خاله من تا حاال چجور بگم آخه. خاله: راحت باش عزیزم بگو. 
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. یعني یادم رفته، اما کتابها رو خوندم و یه تمروزه نگرفتم. نماز هم بلد نیسگگ
چیزهاي فهمیدم. خاله داشگگت با تعجس نگاهم میکرد. من: راسگگتش بابام و 
بام روزه  با با  بازي  ما من سگگر لج ماز هم میخونن. ا میالد روزه میگیرن و ن

مانم ز ما که  باري هم روزه نمیگرفتم. وقتي  ند  یه چ ندم،  ماز میخو نده بود ن
دیگه نماز خوندن یادم رفته. خاله دسگگتمو گرفت و یه لبخند  النگرفتم. اما ا

شاید دو  شکال نداره عزیزم. از فردا خودم بهت یاد میدم.  مهربوني زد. خاله: ا
شه. خاله  شي، اما بعدش خیلي راحت می روز اول که روزه بگیري یکم اذیت ب

ست رو ب*و ست دارم. خاله: منم دو سي خاله. خیلي دو سیدم و گفتم: مر *
شدم اول یه دوش  دارم صب  که بیدار  شس با خیال راحت خوابیدم.  عزیزم. اون

گرفتم، بعد رفتم پایین. خاله شروک کرد به توضی  دادن نماز و روزه و چیزهایي 
داد که چطور که نماز و روزه رو باطل میکرد. اذان ظهر که گفت خاله بهم یاد 

سّجاده پهن کرد و دوت ضو بگیرم، بعدش هم دوتا  چادر نماز آورد. چادر رو  او
که سگگر کردم خاله کلي قربون صگگدقم رفت. حاال خاله با صگگداي بلند نماز 
له  خا با  فت میگفتم. دو روز اول رو  که میگ لس هرچي  ند و منم زیر  میخو

خوندم وسگگطاش خوندم، روز سگگوم خاله گفت که خودم بخونم. هرچي می
خراب میکردم و مجبور میشگگگدم از اول بخونم. دیگه گریه م گرفته بود. خاله 
میگفت که باید تمرکز کنم و نذارم چیزي حواسگگمو پرت کنه. تمرکز که کردم 
دیدم که تونسگگتم بدون هیچ مشگگکلي نمازمو بخونم. وقتي که نماز میخوندم یه 

از راه رسید، همونجور  حس خوبي بهم دست میداد. حس آرامش. رمضان هم
شت. حتي چند بار نزدیک  همکه خاله گفته بود دو روز اول خیلي ب سخت گذ
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بود اشگگتباهي آب بخورم. من: خاله شگگما چطور با اینکه روزه هسگگتید میتونید 
اینهمه کار کنید؟ غذا درست کنید؟ خاله: عزیزم درسته که ما روزه هستیم و از 

مون یه قّوتي میده که خستگي و گشنگي رو صب  چیزي نمیخوریم، اما خدا به
تا دو روز  نحس نکنیم. تو هم اال ته اینجوري حس میکني،  که روز اول چون

دیگه تو هم مثل من میشگگي. من: خدا کنه، تا االن که نزدیک بود دو بار آب 
سال روزه میگیرن. هنوز  ستن که اینهمه  بخورم. خاله: این که عادیه، آدمهاي ه

ن نیست آب میخورن، بعدش یادشون میاد که روزه بودن. تو وقتي که حواسشو
له توي غذا پختن کمک میکردم. عجیس  یگهکه د به خا ته. از فرداش منم  اول

بود که اصگگال حس خسگگتگي و گشگگنگي نمیکردم، انگار یه نیرویي بهم داده 
بودن. صبحها بیدار میشدم، سحري میخوردم، نماز میخوندم بعدم میخوابیدم. 

سر وقت و درست نمازهام رو میخوندم و از این بابت دیگه عا دت کرده بودم و 
سفره رو  شتیم  شحال بودم. توي یکي از همین روزها بود وقتي که دا خیلي خو
جمب میکردیم صگگداي موبایل محسگگن اومد.دیدم اخماش تو هم رفت و زود 

بر خرفت توي اتاقش. وقتي اومد پایین آماده بود و داشت میرفت بیرون. شستم 
ستم خبردار  ش ضوک به من ربط داره. چقدر من  شد که مو شهدار  ها. من:  می

سن  سن: هیچي، یه کاري پیش اومده باید برم. من: مح شده؟ کجا؟ مح چي 
دروغ نگو. از خونه ما بود؟ چي شده؟ محسن بهم نگاه کرد و نفس صدا داري 

وري؟ کشگگید. محسگگن: آدم بشگگیري رو پیدا کردن. باید برم اونجا. من: چج
اومد بدنم  انممحسگگن: انگار صگگخري خانم اونو دیده و ... تا اسگگم صگگخري خ

شگگروک کرد به لرزیدن. من: منم میام. محسگگن: آوا نمیشگگه، هنوز خطرناکه که 
تورو اونجا ببریم. من: محسگگن تورو خدا بذار منم بیام. تا ماماني رو نبینم دلم 
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هم بخدا نمیتونم. اصگگال آروم نمیگیره. خواهش میکنم. محسگگن: آوا خانم، بف
ست که تو  سرت بیارن.  بريشاید اینا همش یه جور تله  اونجا و اونا یه بالیي 

من: من رو صگگندلي عقس دراز میکشگگم و بعد یواشگگکي میرم توي خونه. از 
پنجره? آشخزخونه میتونم برم. خواهش میکنم. یه چنگي به موهاش زد و گفت: 

آماده شگگدم و اومدم پایین. من: بریم.  از دسگگت تو. باشگگه زود آماده شگگو. زود
بهم کرد و گفت: مطمئني که میخواي بیاي؟ من:  انيمحسگگن یه نگاهي با نگر

آره، بریم. سگگوار ماشگگین شگگدیم و وقتي که نزدیک خونمون شگگدیم رفتم روي 
صندلي عقس دراز کشیدم و چادرم رو روي خودم کشیدم. خدا رو شکر پنجره 

شین سن  ها دودي بودن و داخل ما شد مح شین پارک  شد. وقتي که ما دیده نمی
پیاده شگگد. سگگرش رو کرد توي ماشگگین. محسگگن: یه پنج دقیقه دیگه بیا، فقط 
ستم، دور و برمو نگاه کردم انگار  ش شت آروم ن مواظس باش. پنج دقیقه که گذ
کسي نبود. فقط ماشینهاي پلیس بود. در ماشین رو آروم باز کردم و رفتم سمت 

 له. با این چادر که نمیشگگد برم باال، چادرم رو در آوردم و مثپنجره آشگگخزخون
گربه از پنجره رفتم باال. یهو محسگگن اومد تو. محسگگن: بیا. دلشگگوره عجیبي 
داشگگتم، آروم از آشگگخزخونه رفتم بیرون. خونه پر بود از آدمهاي جور وا جور. 

لیس پ چندتاشگگون لباس سگگفید تنشگگون بود و انگار از آزمایشگگگاه بودن. چندتا
داشتن با چندتا از نگهبانها صحبت میکردن. صداي میالد رو شنیدم، صخري 
خانم روي مبل نشگگسگگته بود و میالد هم باالي سگگرش ایسگگتاده بود. تند رفتم 
پیشگگشگگون و صگگخري خانم رو ب*غ*ل گرفتم. من: ماماني خوبي؟ چیزیتون 

ست. الهي من قربون اون قد و با صخري: نه عزیزم چیزیم نی شده؟  الت برم. ن
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شگگدم و میالد رو  لندکجا بودي تو؟ کي اومدي؟ من: همین االن اومدم. بعد ب
نه. میالد: توي  مدي تو؟ من: از آشگگخزخو ب*غ*ل کردم. میالد: چجوري او
ماشین سرگرد قایم شدي و اومدي؟ من: آره، ولي سرگرد خودش گفت. همین 

محسگگن: موقب محسگگن اومد نزدیکمون. محسگگن: به هوش اومد. من: کي؟ 
سن: آره. من: اون آدم  صري؟ مح صري. من با تعجس گفتم: چي؟ حامد نا نا
شتباهي  شه. البد یه ا ستم روي مبل، نه نمی ش شه. ن صال باورم نمی شیریه؟ نه ا ب
شگگده، تنها نگهباني که باهاش خوب بودم ناصگگري بود. چطور میتونه این کارو 

انم با ماهیتابه زده کرده باشگگه؟ من: چرا بیهوش بوده؟ میالد: هیچ، صگگخري خ
کردم. همون موقب  نگاهتوي سگگرش. با چشگگمهاي گرد شگگده به صگگخري خانم 

سر و روي خوني آوردن. رفتم و  ست و با  ستبند به د صري رو از توي اتاق د نا
جلوش ایسگگتادم. بهم نگاه کرد و سگگرش رو پایین انداخت. من: فکر نمیکردم 

س سایي که پنج  شي که به ک ست با انت ال بهت محبت کردن خیاینقدر پول پر
شتم و  کني. حیل اون همه خوبي که به تو کردیم، حالم ازت بهم میخوره. برگ
رفتم پیش صخري خانم نشستم. خونه کم کم خالي شد و همه دور هم نشسته 
بودیم. عجیس بود که خبري از بابام نبود. چایي آوردم و به همه تعارف کردم. 

شه از ا صخري خانم، می سن: خوب  ول همهچیز رو برامون تعریل کنید؟ مح
بودم و داشگگتم غذا درسگگت میکردم، به  هصگگخري: باشگگه پسگگرم. توي آشگگخزخون

عادت همیشگیم نشستم روي زمین و داشتم سبزي پاک میکردم که یه صدایي 
شت دیدمش.  شدم که برم بیرون که از پ شنیدم. به خیال اینکه آقا میالده بلند 

قد کوتاهش فهمیدم که آقا میالد نیسگگت. گفتم  داشگگت با تلفن ور مي رفت، از
شتمشاید دزده. آروم بر شتم. وقتي که  گ شخزخونه و قابلمه و ماهیتابه بردا توي آ
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سمتم،  شت و تفنگو گرفت  شه برگ شت سي پ سیدم انگار که حس کرد ک بهش ر
شونده بود و هیچي پیدا نبود. منم از ترسم یهو  صورتش رو با از این کالهها پو

 اابه زدم تو سگگرش. اونم تعادلشگگو از دسگگت داد و داشگگت مي افتاد که ببا ماهیت
شه که  ست بلند ب ست. دوباره خوا شک شلیک کرد که خورد به پنجره و  تفنگ 
شش کر  سرش و با ماهیتابه زدم توش که فکر کنم گو شتم روي  قابلمه رو گذا

شما. ه ست و پاهاش رو با کهنه بستم و زنگ زدم به  سریب د  مهشد. دیگه هم 
ین . من اولیمداشتیم با چشماي از حدقه بیرون زده به صخري خانم نگاه میکرد

کسگگي بودم که پقي زدم خنده، پشگگت سگگر من همه کم کم شگگروک کردن به 
سیدمش. من: فداي  صخري خانم رو محکم ب*غ*ل کردم و ب*و* خندیدن. 

 خودم. ماماني فکر کنم 007شگگما بشگگم که از همه قلدرتري. قربونت برم من 
ما تجر ثل این فیل کار خودش رو کردا. نمردیم و خودمونم م له  یا  بهاون سگگر

سریاال رو دیدم یه چیزهایي حالیم  صخري: آره مادر، دیگه بس که اون  کردیم. 
شیدم.  شس من خونه موندم بعد از چند ماه رفتم روي تختم دراز ک شده. اون 

صب  نب سن تا  شده بودا. مح سه تختم تنگ  صبآخیش چقدر دلم وا   ودش، 
پایین و بعد ا یدار شگگگدم رفتم  قت کلي و زبود که برگشگگگت. وقتي از خواب ب

داشتیم با صخري خانم صحبت میکردیم که محسن هم اومد. چشماش قرمز 
شما  صب   سن:  صب  بخیر. مح سالم،  ست. من:  سته  بود و معلوم بود که خ

 بي؟هم بخیر. خوبید؟ صخري خانم شما خوبید؟ صخري: خوبم مادر، تو خو
ستها ست که خ شدي؟ از قیافت پیدا سن: ممنون. من: چرا زود بیدار  . يمح

محسن: باید برم جایي کار دارم. دست کشید به صورتش که متوجه زخم روي 
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صري  سابي حال نا شس ح شده بود. البد دی شتش خیلي زخم  شدم. م ستش  د
شد که تنها موند. کاش میاور یش درو گرفته. من: زنگ زدي به خاله؟ خیلي بد 

ست سن: آره زنگ زدم. خیلي نگران بود، را خودمم  شاینجا باهامون بمونه. مح
شده  شلوغ بود، حاال یک دفعه خالي  توي فکر بودم. آخه این چند ماه دورش 
یه جوریه واسش. من: امشس با هم بریم دنبالش، که هم من چیزامو بردارم هم 

شو  سایل سن: و شو بیاره. مح سایل ن: بیاره؟ براي چي؟ مبه خاله کمک کنم تا و
سن: نه نمیخواد، ع شمون بمونه دیگه. مح سر اینجا و   راینجا پی میارمش یه 

قت من  مه و باشگگگه. اینه جا  له این خا نه، میخوام  شگگگس میبرمش خونه. من: 
مزاحمتون شدم حاال نباید خاله رو تنها بذارم. محسن بهم نگاه کرد و انگار که 

: آخه نداره. من با بابام صگگحبت میکنم. نگران بابام بود و گفت: آخه.... من
به ما نگاه میکرد و چیزي سگگر در نمي  شگگتبیچاره صگگخري خانم همینجور دا

به  ماني میشگگگه جع ما مال بودم. من:  که من شگگ خه هنوز فکر میکرد  آورد. آ
نه  یت شگگگده؟ من:  ید؟ صگگخري: چرا مادر؟ چیز یار یه رو برام ب کمکهاي اول

م چسس بزنم. صخري خانم جعبه رو آورد عزیزم، دستم یکم زخم شده میخوا
رو انجام بده. بلند شگگگدم رفتم مبل  رهاو خودش رفت توي آشگگخزخونه تا کا

سن: هیچي، خورد به  شده؟ مح ستت چي  ستم. من: د ش سن ن ب*غ*لي مح
صخري  شس دیدي که  سفیهي بهش کردم. من: خوبه دی در. یه نگاه عاقل اندر 

م از سگگریاله یاد گرفته. پس منم هالو خانم با ناصگگري چیکار کرد، اینا همش ه
که بهش زدي. احتماال جاي دندونشگگه.  یهنیسگگتم که ندونم اینا بخاطر مشگگتای

شي. خندیدم و  شک میکنم که از اف بي آي با ضي وقتا بهت  سن: من بع مح
گفتم: چه میدوني، شگگاید باشگگم. حاال هم دسگگتت رو بیار ببینم. دسگگتش رو 
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ضد عفونیش کردم و  شونم داد،  ستش ن ستم به د باند پیچیش کردم. وقتي که د
ما که به هم محرمیم دیگه چرا معذبه؟  خهمیخورد حس میکردم که معذبه. آ

ع گگر بود که بابام اومد خونه. فهمیدم که مسگگافرت بوده و تازه برگشگگته. وقتي 
شد. نمیدونم براي اینکه منو توي خونه دیده یا  شمهاش چهارتا  سالم کردم چ
براي اینکه مثل آدم بهش سگگالم کردم تعجس کرد؟ بابا: سگگالم، اینجایي؟ من: 

اومدم. محسگگن اومد و با بابا دسگگت داد، بعد با هم رفتن توي  دآره، با سگگرگر
پذیرایي نشگگسگگتن و محسگگن جریان رو براش تعریل کرد. موقب افطار که شگگد 
ست جلوي تعجبش رو بگیره. مخ وصا  سفره دید باز نتون وقتي بابام منو پاي 

 اتوقتي که زیر لس بسگگم اّلله گفتم و دعا خوندم. میالد: ببینم وروجک، از کي 
حاال روزه میگیري؟ من: از روزه اول. میالد: البد اونم کله گنجشگگکي میگیري 
با نماز. میالد: آره ارواح  بابا، همشگگو کامل میگیرم و  و بدون نماز؟ من: برو 
خودت. من که توي شکمو رو میشناسم. من: باشه میالد خان، برات دارم. بعد 

نشگگسگگته بودن تعارف  یزینلواز افطار چایي ریختم و بردم به همه که جلوي ت
شه  سن زنگ خورد و رفت بیرون. رو کردم به بابا. من: بابا می کردم. موبایل مح
چند لحظه وقتتونو بگیرم؟ بابا باز تعجس کرد، فکر کنم توي دلش میگفت این 
بابا: بگو. من: میخواسگگتم اگه  با ادب نبوده.  دختره کیه؟ دختر من که اینقدر 

خاله پیش ما بمونه. بابا: خاله کیه؟ من: منظورم  شگگسمیشگگه اجازه بدید از ام
شتن. االن خونه  شون خیلي به من محبت کردن و خیلي هوامو دا خانم راده. ای
تنها هستن گفتم اگه اجازه بدید تا ایشون هم این چند وقت پیش ما باشن. البته 

 مهمه چي رو میدونه و در جریانه. بابا که حسگگگابي از رفتار و طرز حرف زدن
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خوشحال شده بود، خیلي زود جوابشو داد. بابا: باشه، من حرفي ندارم. ایشون 
واقعا زحمت کشیدن و کار سختي رو انجام دادن. منظورش از کار سخت من 
بودم. میالد داشگگت ریز میخندید. اما به روي خودم نیاوردم و خوشگگحال بلند 

ند. و زودي فرار کردم. میالد او قاي پر تاق و  مدشگگگدم. من: ممنون آ توي ا
با گفتنت  با با  همینجور میخندید. من: چته؟ میالد: خیلي مارمولکي. اولش 
سیدي بهش میگي آقاي پرند؟  ستت ر دل بابا رو آب انداختي. وقتي که به خوا
باشگگم،  یه روز آدم  نداخت. انگار نمیخواد من  من: خوب خودش اول تیکه ا

ول کن، بگو بینم. با  نوایدلش تنگ شگگده واسگگه تو گوشگگي زدنها. میالد: حاال 
محسن چطوري؟ من: همهچیز عالیه، همه چي آرومه، من چقدر خوشحالم، 
پیشم هستي حاال به خودم میبالم. میالد داشت بهم میخندید. من: واي ندیدي 
اونروز اجازه داد ماشگگینش رو برونم. یه دسگگتي کشگگیدم که بیچاره نزدیک بود 

کردي؟ اصگگال مگه میشگگه یه  غونداسگگکته کنه. میالد: زدي ماشگگین مردمو 
شین میروندي.  سه؟ البد تو بد ما شیدن بتر ستي ک سن از د سرگردي مثل مح
من: نخیرم، خیلیم خوب میروندم. ولي شگگاید چون توقب نداشگگت که دسگگتي 
بکشم، آخه یهو غافلگیرش کردم. میالد: همون دیگه، تو آدم بشو نیستي ع ر 

ض سن رفتیم و به زور خاله رو را شت يبا مح شمون. وقتي برگ یم کردیم تا بیاد پی
شدن. از روزي که  شنا کردم و خیلي زود با هم جور  صخري خانم آ خاله رو با 
اومده بودم خونه یه هفته گذشگگته بود که محسگگن اومد توي اتاقم. من: چیزي 
شده؟ محسن: نه، میخواستم بگم که فردا صب  بیدار شو تا بریم دانشگاه. من: 

سه ک شگاه وا شگاه؟ از  ي؟دان سه تو دیگه، مگه نمیخواي بري دان سن: وا مح
ست میگي؟ از فردا باز  شیدم و پریدم هوا. من: جون من را شحالي جیغ ک خو
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میتونم برم دانشگاه؟ محسن: اگه دختر عاقلي باشي و از بادیگاردت فرار نکني 
س شتید؟ مح شد و گفتم: برام بادیگارد گذا سم بادیگارد حالم گرفته   :ناره. با ا

خوب آره دیگه، باید همراهت بیام. با این حرف باز خوشگگحال شگگدم و گفتم: 
شه پس  شتي. با کوفت، همچین گفتي بادیگارد که فکر کردم یکي دیگه رو گذا
شاد و شنگول آماده شدم. وقتي که  فردا صب  زود بیدارم. صب  که بیدار شدم 

که همه  یدرفتم توي کالس همه بچه ها شگگوکه شگگده بودن. اما طولي نکشگگ
ریختن سرم و شروک کردن به رو ب*و*سي و احوال پرسي. کامي از عقس بچه 
ها رو کنار زد و اومد جلو. کامي: آاه برید کنار ببینم، اصال کي گفته شما بیایید 
اینجا؟ شما سر پیازید یا ته پیازید؟ آوا دوستي خودمه پاشید برید سر جاهاتون 

ساناز: خدا  صداش در بیاد.  روتا نزدم ن فتون نکردم.  شکر آوا اومد تا اینم 
کامي: برو سگگر جات بشگگین مجید دسگگت درازه. به به، آوا خانم گ?ل. راه گم 
کردي جونم؟ من: نخیرم، اتفاقا راهو درسگگت اومدم. میبینم که من نبودم جاي 
منو صگاحس شگدي. کامي: اختیار داري، من اصگال کال صگاحبتم. من: کامي 

بزنم دو ن فت کنم. کامي: تو بیا ن ل کن، اصال  میري میشیني سر جات یا
تو جونمو بخواه کیه که بده؟ من: تو. با بهار رو ب*و*سگگي کردم و سگگر جاي 
شینید  شگیش. کامي: بچه ها ب سر جاي همی سن هم  ستم و مح ش شگیم ن همی
شته یا نه.  ستاد اومد، هیچکس چیزي نگه ببینیم خودش میفهمه که آوا برگ که ا

جاهاشون نشستن. استاد مثل همیشه اومد نشست و  سرت همه عاقل و ساک
کتاب رو باز کرد، هنوز نمیدونست که من اومدم. یه کاغذ داد به دست یکي از 
سم یه  سید به من بجاي ا سیم. وقتي ر سمامون رو بنوی دخترا و گفت که همه ا
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ستاد:  سمها رو خوند. ا شروک کرد یکي یکي ا ستاد  شتم. بعدش ا چیز دیگه نو
حیدرنیا، ... همینجور اسما رو تند تند پشت سر هم میخوند  مدرسي،، باقري

ستاد: اعتماد، عمو زنجیر باف. تا اینو گفت کّل کالس با هم  سش نبود. ا و حوا
گفتن بلگگگگگگگگگگگگگگگگگگگه بیچاره استاد گیج شده بود و ع بي. استاد: این 

یر ما گفتید عمو زنجمسخره بازیا چیه؟ ایمان از ته کالس گفت: خوب استاد ش
ستاد به  ستاد. ا شته؟ من: من ا ستاد: اینو کي نو باف ما هم جوابتون رو دادیم. ا
سگگمت من برگشگگگت و با اخم نگاهم میکرد، اما تا دید منم اخمش به لبخند 
تبدیل شد. استاد: آاه پرند تویي دخترم. خیلي خوش اومدي. کامي: عجس آدم 

سگگه چیزي نمیگه ها، اگه من بودم که االن ناکسگگیه. حاال چونکه از بابات میتر
اخراج شگگده بودم. کالس که تموم شگگد باز همه اومدن دورم جمب شگگدن و به 
سر هم  سر به  ستیم و کلي  ش ستاد کردم میخندیدن. زیر درخت ن کاري که با ا
ضعل  سنگي  شتم از گر شتم، دا شتیم خونه دیگه ناا ندا شتیم. وقتي برگ گذا

صخري خانم ستم: واي کي اذان میگه؟  ور میکردم. خاله و  ش سیدم و ن ب*و*
مردم از گرسنگي. خاله: یک ساعت دیگه مونده، آخه چرا دیشس بیدار نشدي 
شدم دیگه خوابم  شتم اگه بیدار می صب  کالس دا یه چیزي بخوري؟ من: آخه 
ضعل نکني.  شس قبل از خوابیدن یه چیزي بخور تا  صخري: حاال ام نمیبرد. 

ضون هم تموم من: آره همین کارو می کنم. ***** روزها همینجور میرفت و رم
شد. یه روز ع ر که حوصله م سر رفته بود از محسن خواستم که بریم بازار که 
یه  که یهو  گاه میکردیم  ها رو ن که داشگگتیم ویترین ید کنم. همینجور  یکم خر
صداي وحشتناکي اومد و بعدش شیشه ویترین شکست. پشت سرش باز چند 

اومد. محسگگن پرید روم و دوتایي پخش زمین  شگگتناکي وحبار همون صگگدا
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شگگدیم. صگگداي جیغ و گریه از همه طرف میومد. محسگگن: الم گگبا توي روز 
صداها  شلیک میکنن. تازه فهمیدم که اون  سط این همه آدم بهمون  شن و و رو
شیده بودم حس  شکم دراز ک شلیک تفنگه. همینجور که روي زمین به  صداي 

سه، ستم خی ست کردم که د رو که آوردم باال پر خون بود. به خودم نگاه کردم  مد
شینه نگاه کردم که بازوش  سعی میکرد که ب سن که  ست. به مح دیدم چیزي نی
پر خون بود. من: واي محسگگن، دسگگتت. محسگگن: چیزي نیسگگت، نترس. من: 
چي چیو چیزي نیسگگت؟ باید زخمو ببندیم. بعد دور و برم نگاه کردم، کیسگگه 

ورتر بود. یواشکي کیسه رو کشیدم و شالي که تازه خریده بودم خریدم یکم اون
پاره  رو در آوردم. از توي کیفم چاقومو در آوردم و آسگگتین لباس محسگگن رو 
کردم. با شگگال محکم روي زخم رو بسگگتم که دادش هوا رفت. من: ببخشگگید، 
ولي باید محکم ببندم تا خون نزنه بیرون. محسگگن: تو مطمئني توي اف بي آي 

من: لوس، حاال وقت این حرفهاسگگگت؟ اونا همینجور داشگگتن  میکني؟ار نک
شیني که  شید و کم کم رفت زیر ما شکم دراز ک سن روي  شلیک میکردن، مح
شلیک زدش و  شونه گرفت و با یه  شون رو ن شده بود. پاي یکی جلومون پارک 
طرف افتاد زمین و به خودش میخیچید. اون یکي پشگگت یکي از ماشگگینها قایم 

و داشگگت همینجور شگگلیک میکرد. محسگگن داد زد: آوا زنگ بزن به  ده بوشگگد
شماره گرفتم و بهشون همه چیز رو گفتم  شون خبر بده. منم تند تند  پلیس و به
شته بودم که  شم گذا ستم روي گو سرم رو پایین گرفته بودم و د و آدرس دادم. 

 هايچر بصداي گریه بچهاي رو شنیدم. به سمت صدا برگشتم که دیدم یه پس
یه  با  نه. نتونسگگتم جلوي خودمو بگیرم و  یه میک همینجور داره راه میره و گر
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حرکت سگگریب بلند شگگدم و بچه رو ب*غ*ل گرفتم، اما همین کافي بود تا اون 
مرده منو نشگگونه بگیره و شگگلیک کنه. با یه حس درد عجیبي پرت شگگدم زمین و 

حرکت  یهموقب با بچه همینجور توي ب*غ*لم بود. دیدم که محسگگن همون 
ناگهاني به مرد شلیک کرد و مرد پخش زمین شد. محسن زود رفت و یه مشت 
شت فرار میکرد زد و تفنگ  شده بود و دا صورت اون مردي که پاش زخم  توي 
باالي سرشون گرفت و گفت که تکون نخورن. هر چند لحظه یه بار بر میگشت 

کردم. خدا رو  گاهشکردم و نو به من نگاه میکرد. پسگگر کوچولو رو آروم بلند 
شکر چیزیش نشده بود، پسر کوچولو همینجور داشت گریه میکرد که مامانش 
از راه رسگگید و ب*غ*لش کرد. مامانش با چشگگمهاي پر از اشگگک یه نگاه قدر 
شگگناسگگانه بهم کرد و گفت: تا عمر دارم جون پسگگرم رو به شگگما مدیونم. من: 

یه. کت فه? هر انسگگگان بدجور دخواهش میکنم، وظی گاهي  ردفم  یه ن میکرد، 
انداختم که دیدم دسگگتم پر خونه و کتفم گلوله خورده. همونجا روي زمین دراز 
شنیدم و  صداي دویدن یکي رو  شنیدم.  شین پلیس رو  صداي ما شیدم که  ک
بعدش محسگگن اومد باالي سگگرم و با نگراني صگگورتمو گرفت توي دسگگتاش. 

ش سن: آوا خوبي؟ من: بهتر از این نمی سن که انگار خیالش راحت مح م. مح
شگگده بود یه خنده? خفیفي کرد و سگگرم رو گذاشگگت روي پاش. من: آي آي. 
سن: خیلي خون ازت رفته، دختر تو دیوونه اي. من: چیو دیوونه اي؟ طفل  مح
مع وم چه گ*ن*ا*هي داشت که بخاطر دشمناي من بمیره؟ محسن: اینقدر 

ست شد و پال  . مانتومو از توشوردیک خریدم رو آحرف نزن بابا. بعد یکم دوال 
در آورد و با دستش تیکش کرد. محسن: جنساي امروزي رو ببین تورو خدا، با 
شارش داد. از  شت روي زخمم و ف شد. بعد لباس رو گذا شار دو ن ل  یه ف
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دردش داشتم ضعل میکردم. محسن: آوا نخوابیا. باشه؟ من: خواب چي چیه 
ن ش گرفت و گفت: توي ای ندهمیبره. محسن خبابا؟ از غ ه لباسم که خوابم ن

موقعیت هم دسگت از این حرفات بر نمیداري. من همینجور که از درد داشگتم 
میمردم و صگگدام به زور در میومد گفتم: ترک عادت موجس مرضگگه. یکم بعد 
آمبوالنس اومد و هم منو هم محسگگنو بردن بیمارسگگتان. گلوله رو از توي کتفم 

دن. بعدش دسگگتم رو آویزون گردنم کردن. محسگگن هم با در آوردن و بخیه کر
دسگگت باند پیچي اومد توي اتاق. من: به، آقاي چالق. محسگگن: دسگگتت درد 
نکنه دیگه، حاال من چالق شدم. من: خوب منم چالقم، حاال چرا بدت میاد؟ 
سام خوب به دردمون خوردنا، دکتر میگفت اگه جلوي  شم اومد که لبا ولي خو

مرده بودید. در باز شگگگد و میالد و بابا با  االنیگرفتید شگگگاید خونریزي رو نم
نا  مد و محکم ب*غ*لم کرد. من: اییي،  تاق. میالد او مدن توي ا نگراني او
سالمتي کتفم زخمه ها. مثل خرس ب*غ*ل میگیري آدمو. میالد: دختر تو که 

فت ر مارو کشتي. من: نترسید بابا، تا سرگرد همراهمه من چیزیم نمیشه. میالد
سن و ز سن: البته اگه خانم  دسمت مح شکر کرد. مح شونش و ازش ت شت  پ

ستمو  شتن و زخم د شون هوامو دا شاید من االن مرده بودم. ای پرند هم نبودن 
با  کدوم آدمي  حاال  تا  زود بسگگتن و جلوي خون ریزیش رو گرفتن. من: 

ش ست مرده؟ من که ندیدم. میالد: آوا حالت خوبه؟ فکر کنم  وکه خونریزي د
بام همینجور وایسگگگاده بود و هیچي  تشگگگدي و داري چر با و پرت میگي. 

شس خواب بودم که  سید.  نمیگفت. حتي نیومد نزدیکم یا حتي احوالم رو نخر
از درد از خواب پریدم، پرسگگتار رو صگگدا کردم و اومد یه مسگگکن توي سگگرمم 
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دم شگگگتزریق کرد. کم کم خوابم برد و دیگه چیزي نفهمیدم. صگگب  که بیدار 
سن هم خیلي درد داره  بالمونمیالد اومد دن ستم که مح و بردمون خونه. میدون

سن: نه خوابم  سن، برو بگیر بخواب. مح ستراحت نمیکرد. من: مح اما زیاد ا
به قیافت بنداز میبیني که چقدر رنگت  یه نگاه  نمیاد. من: چرا دروغ میگي؟ 

و  الهخیتونم برم بیرون. پریده. ببین نمیخواد نگران من باشگگي، من که فعال نم
صگگخري خانم هم هسگگتن. پس نگران چي هسگگتي؟ برو خوب اسگگتراحت کن. 
باالخره  ند دادم.  با لبخ ند زد، منم جوابش رو  گاهم کرد و لبخ خاطر من. ن ب
یم  بر کرد  که دلم ه*و*س  بود  ها  مون روز ه توي  ید.***** ب فت و خوا ر

شد، اما من هنو ستش روز به روز بهتر می سن د ز کتفم درد میکرد و بیرون.مح
دسگگتم رو درسگگت تکون بدم. من: خاله شگگما هم بیایید. خاله: نه  نمیتونسگگتم

شما  عزیزم، من که دیگه نه پا دارم نه کمر که بخوام پیاده روي کنم. من: خوب 
و صگگخري خانم بشگگینید روي نیمکت. یکم دلتون وا شگگه. صگگخري: نه عزیزم 

شبه، من سي، منم پا ندارم. تازه االن  ساعت دیگه وق مر شما  تتا یه  خوابمه. 
ستیم و حرکت کردیم.  ش شین ن صرار کردم قبول نکردن. توي ما برید. هرچي ا
وسط راه بودیم که محسن روشو کرد سمتم. محسن: آوا حاضري به جاي پارک 
شنگیه، مطمئنم ازش  سن: یه جاي خیلي ق بریم یه جاي دیگه؟ من: کجا؟ مح

پیاده شگگدیم.  کرد،ي که ماشگگین رو پارک خوشگگت میاد. من: باشگگه بریم. وقت
پامون بود. زم*س*تون بود و برف  گار تهران زیر  منظره? نفس گیري بود، ان
اومده بود که زیبایشگگو چند برابر کرده بود. ذوق زده به محسگگن نگاه کردم که 
با لبخند بهم نگاه میکرد. من: وااي محسگگن اینجا چقدر قشگگنگه.  داشگگگت 

ایه. اینجا رو چجوري  یين: آره، خیلي جاي رویامحسن: پس خوشت اومد. م
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پیدا کردي؟ محسگگن: قبال اینجا با... منظورم اینه که هروقت دلم میگیره میام 
اینجا. بهش نگاه کردم، حس کردم داره نگاهش رو ازم میدزده. من: همیشگگگه 
شم.  شته با شم که همهچیز رو زیر نظر دا شته با شتم یه خونه باال دا ست دا دو

یه خونبچه که  با میالد  ما مثل  هبودیم  چوبي روي درخت درسگگگت کردیم. ا
همیشگگه بابام همهچیز رو خراب کرد و خوشگگحالیمونو ازمون گرفت. دوتامون 
ساکت بودیم و داشتیم فکر میکردیم. من: محسن، هنوز ازم متنفري؟ محسن: 
سالمي. من: بابا تو چقدر  شک میکنم  ضي موقعها یه حرفایي میزني که  آوا بع

میکني. یه بار میگي اف بي آي هسگگتي یه بار  کشگگکاکي، هر کاري کردم شگگ
میگي سم تو غذامه و میخواي بکشیم، حاال هم میگي سالم نیستي. محسن با 
یادآوري کتلت درسگگت کردن من زد خنده. محسگگن: آخه آوا خانم، تو دشگگمن 
شه  ست کردي؟ آخه هرکي با شام در شد که برام  جون من بودي. یه دفعه چي 

صا دختر سم؟ بابا  يشک میکنه. مخ و سه. من: من تخ مثل تو که خیلي تخ
بیخیال شگگو. حاال جواب سگگوالمو ندادي. محسگگن: اگه متنفر بودم االن آورده 
عه اي  یه دف به  خه برام عجی ها. من: هیهي، آ یه حرفي میزني  جا؟  مت این بود

 دادم.مهربون شگگدي. محسگگن: یه دفعه اي نبود، خیلي وقت بود ولي بروز نمی
شتباهه و تو هیچ تق یري نداري ت میم گرفتم که  کهوقتي که فهمیدم  کارم ا

اخالقمو بهتر کنم. من: یادش بخیر چقدر بال سگگر هم آوردیما. واي سگگرده، 
دیگه بریم. سگوار ماشگین شگدیم و راه افتادیم. هنوز به شگهر نرسگیده بودیم که 

شین رو شد. هرکاري کرد ما شین هن هن کنان خاموش  سن ما شد. مح شن ن
پیاده شگگد و کاپوت ماشگگین رو باز کرد. هرچي نگاه کرد چیزي سگگر در نیاورد. 
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اومد توي ماشگگین نشگگسگگت. من: چشگگه؟ محسگگن: نمیدونم چه مرگشگگه. بعد 
سن:  شت و بر و بر منو نگاه کرد. من: چیه؟ چرا اینجوري نگاه میکني؟ مح برگ

. باشمنتش کنم و اینقدر عالف باز کاره توئه؟ آوا اگه کاره توئه بگو تا زودي درس
شه میندازي گردن من؟ مگه من مخز خر خوردم که بیرون  من: ا، چرا هرچي می
سته تو  سکه بالیي دختر. من آخر از د سن: آخه ب رفتنمو خراب کنم. عجبا. مح
دیوونه میشم. من با حالت قهرآلود گفتم: به من تهمت میزني، خیلي شکاکي. 

که بس مت پنجره  ی رومو کردم سگگ یک بود هیچي پ تار قدر  داکه  نبود. هرچ
موبایل رو چرخوندم و خواستم زنگ بزنم نمیشد و خط نمي داد. محسن پیاده 
شن و یه پتوي کوچیک آورد.  صندوق عقس و اومد. یه کاپ سمت  شد و رفت 
شس همینجا  شینا. انگار باید ام شته بودم توي ما سن: خوبه که اینا رو گذا مح

سیمم کجا بوده؟ بمونیم. درها رو قفل ک سن: بي  سیم نداري؟ مح رد. من: بي 
من: من چه میدونم، تو سگگرگردي باید از این چیزا داشگگته باشگگي. محسگگن: یه 
سینه  ست به  شم ببینم تو چیکار میکني. د صال من خفه می حرفي میزنیا. من: ا
نشستم و به بیرون نگاه کردم. یه ساعتي میشد که اونجا بودیم و هرچقدر تالش 

رو خوابوندم و مثال خوابیدم. ولي از دسگگت  يیم بي فایده بود. صگگندلمیکرد
سن ع بي بودم. حس کردم که پتو رو انداخت روم. هیچي نگفتم. یه نیم  مح
ساعتي گذشت که صداي محسنو شنیدم. محسن: آوا بیداري؟ جواب ندادم. 
 باز صگگدام کرد، باز هم من جواب ندادم. محسگگن: آوا فیلم نیا که از اخمهات

با یداري.  که ب مه  ها. من: خواب نیسگگتم ولي  بامعلو یه  مارمولک جس  این ع
حوصله حرف زدن هم ندارم. محسن: خانم قهر قهرو، میشه با من آشتي کني؟ 
من: نوچ. محسگگن: اگه بگم معذرت میخوام چي؟ باز خواسگگتم بگم نه که دلم 
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این حرف  نیومد. میدونم که اونم مثل من مخروره و البد االن خیلي سگگخته که
. من: ِاجال نداره. محسگگن خندید و گفت: قضگگیه این ِاجال میزنهرو داره بهم 

نداره چیه؟ من همه جورش رو شگگنیده بودم، از این لوس بازیها که دخترا در 
میارن بجاي ر ، ل میگن. عسگگیسگگم و عجیجم و قوفونت و این چیزا میگن. اما 

شنوم. با این حر ستم جلوي خودمو بگیرم و اولین باره که ِاجال نداره می فش نتون
ستم جلوي خندمو بگیرم. خنده م که  زدم زیر خنده. هر کاري میکردم نمي تون
به زور بند اومد رو کردم به محسگگن. من: خیلي باحال میشگگي وقتي که میگي 
عسگگیسگگم و عجیجم و قوفونت. جون من یه بار دیگه بگو. محسگگن که انگار با 

شده بود از  شحال  سن: خوب خنده? من خو ضي کنه. مح سته منو را اینکه تون
مگه دروغ میگم؟ من: نه اتفاقا حرفتم کامال درسگگته، اینقدر بدم میاد از آدماي 
لوس. ولي تو خیلي باحال گفتي، ت گگور کن تو با این قیافه و هیکل و صگگداي 
سن هم خندید  مردونت اینا رو بگي. واااي نه. و دوباره غش غش خندیدم. مح

گفتي این ِاجال از کجا اومده؟ یه لبخندي زدم و گفتم: وقتي و گفت: خوب ن
ناراحت بودم. مامانم کلي  با میالد دعوام شگگگده بود و از دسگگتش  بچه بودم، 
باهامون حرف زد و خواسگگت که از هم معذرت خواهي کنیم. میالد بهم گفت 
شید، من هم گفتم ِاجال نداره. با این حرفم مامانم ب*غ*لم گرفت و کلي  ببخ

صدقم رفت و بعدا ف شکال نداره و نه ِاجال. اما بعد  همیدمقربون  که باید بگم ا
از فوت مامانم دیگه همین تو دهنم مونده. محسن: چند سالت بود که مامانت 
فوت کرد؟ من: پونزده سال، تازه اول سن بلوغمون بود. سني که خیلي حّساسي 

شق مادر و پدر احتیاج داري.  شتر از همه به ع شق رو ندیدیو بی  .ماما ما اون ع
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سن: آوا خوشم نمیاد به خودت فحش میدیا،  شدم. مح سگ  بخاطر همینه که 
شي که دیگران هم بهت احترام بذارن. من:  سه خودت احترام قائل با تو باید وا
مگه دروغ میگم؟ کم به تو الکي گیر دادم؟ محسگگن: همچین الکي هم نبود، 

نکه قدر ای سگگهسگگه? تنبیه کردنت بود، واتق گگیر از من بود. البته بیشگگترش وا
شین؟  شکر ریختي توي باک ما چیزایي رو که داري بدوني.حاال بگو ببینم چرا 
ریز خندیدم و گفتم: خوب تو خیلي دم دمي مزاجي، یه روز خوبي یه روز بد. 
منم زورم گرفت اومدم شگگکر ریختم توي باک ماشگگینت. ولي نمیدونسگگتم که 

تي که نشکست. یه سکو ردخودم تنبیه میشم. محسن: واقعا خدا رحم بینیت ک
به وجود اومده بود که منو برد توي فکر. اما سگگکوت زیاد طول نکشگگید. من: 
محسگگن، یه سگگوال بخرسگگم ناراحت نمیشگگي؟ اگه خواسگگتي جواب بده، اگه 
شه با نامزدت  شه بخرس. من: تو اینجا همی سن: با ستي هم که هیچ. مح نخوا

رو به هم  هاشسگگتمیومدي؟ حس کردم که یک لحظه خیلي ع گگبي شگگد و د
فشگگار داد. محسگگن: آره. من: ببخشگگید اگه ناراحتت کردم. محسگگن: نه مهم 

چهار سال پیشه. اون لیاقت نداره که من بخاطرش -نیست، این قضیه ماله سه 
سفم، خاله برام تعریل کرد. محسن یه پوزخند زد  شم. من: واقعا متا ناراحت ب

 نگفته. چونکه من حقیقتو هتو گفت: نه اشگگتباه نکن، مامان من حقیقت رو ب
به هیچکس نگفتم. من: منظورت چیه؟ محسگگن: درسگگته اون به من خیانت 
کرد، اما من اونا رو توي کوچه ندیدم، توي خونه دیدم. با این حرفش نزدیک 
سن: رفتم خونه دنبالش، چونکه  شاخ در بیارم. تقریبا فریاد زدم: چي؟ مح بود 

. نگران شگگدم و با کلیدي که داشگگتم ددازنگ خراب بود هرچي در زدم جواب ن
درو باز کردم. دیدم که در حیاب بازه، از فکر اینکه دزد اومده زود رفتم داخل 
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که صداي جیخش رو شنیدم. فکر کردم بالیي سرش اومده، وقتي که رفتم توي 
سهاش تند بود. ادامه داد: توي  شده بود و نف اتاق دیدم که....... فکش منقبض 

شکي و همش میگي بدترین حالت د شون، وقتي که منو دید گفت که تو خ یدم
سرم زد  بعد از ازدواج. من زنم و احتیاجات خودمو دارم. با این حرفش دود از 
شه،  شوهرش کرده با شد که یه زن همچین کاري رو با  صال باورم نمی بیرون، ا
شون رو  ست گردن دوتا سن: دلم میخوا شون. مح سی اونم چند روز قبل از عرو

اما بجاش هرچي که توي خونه جدیدمون برده بودیم رو شگگکوندم.  م،کنبشگگ
اصگگال روم نمیشگگد به کسگگي بگم که چیو دیدم. همینجور اشگگک از چشگگمام 
میریخت، از گریه و سرما داشتم میلرزیدم. محسن نگام کرد. محسن: سردته؟ 

 مرگمن: آره خیلي. محسن: بیا کاپشن منو بردار. من: نه نمیخواد. االن کم کم 
ضوک که اونم نازنین بود، فکر  شتیم به یه مو ساکت بودیم و دا شم. دوتامون  می
سن، پاهام بي  شده بود. من: مح سردمه، پاهام بي حس  میکردیم. واي خیلي 
حس شگگده. محسگگن: آوا نمیدونم باید چیکار کنیم، سگگه سگگاعته ما اینجایم یه 

شن  شد و بخاري هم که رو شه. بنزینم تموم  شیني رد نمی شهنمما ور . پتو رو دی
فایده نداشگگگت، کم کم دسگگتمم  باز هم  پات بخیچون. همین کارو کردم، اما 
داشگگت بي حس میشگگد. خوابم گرفته بود و میخواسگگتم بخوابم. محسگگن: آوا 
نخوابیا، ببین حواسگگگت به من باشگگگه و نخواب. همینجور که میلرزیدم بریده 

ست، داره پلکام میوفته.  ست خودم نی گي به کالفه یه چن سنمحبریده گفتم: د
موهاش زد و با نگراني نگام کرد. محسگگن: آوا، میدونم چیزي که ازت میخوام 
شو فهمیدم.  شکال نداره اگه.... زود منظور ست. ا زیاده، اما دیگه هیچ راهي نی
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من: کمکم کن تا بیام اونطرف. محسن کمکم کرد تا جلوي پاش روي صندلي 
پام درستش کرد. سرم روي سینه ش بود و  ورراننده بشینم، پتو رو برداشت و د

صداي تخش قلبشو میشنیدم. براي اینکه نذاره من بخوابم شروک کرد به صحبت 
که در حقت  نامردي  خاطر  یه کردي؟ من: ب خاطر چي گر کردن. محسگگن: ب
شون یا  شت کردن، بخاطر مردي که تو کردي. باور کن هرکي جاي تو بود یا میک

ما تو خ به تو آبروشگگونو میبرد. ا کاریو نکردي. من  که همچین  با غیرتي  یلي 
افتخار میکنم. بعد آروم خندیدم. محسگگن: آوا ازت یه خواهشگگي دارم. من: 
میدونم، به خاله نمیگم. کال به هیچکس نمیگم. محسگگن: ممنون. یه تکوني 
خوردم و پیشگگونیم رو چسگگبوندم به گردنش، گردنش داغ بود و کم کم داشگگت 

وا، تو کامي رو دوست داري؟ من: چي؟ کامي رو؟ بابا گرمم میشد. محسن: آ
ندیدن. من: چرا همچین فکري میکني؟  به خ یا. شگگروک کردم  یه حرفي میزن
محسگگن: آخه خیلي با هم خوبید. همیشگگه هم با هم هسگگتید. من: نه، یعني 
دوسش دارم اما به عنوان یه دوست، یه برادر. مثل میالده.خوب حاال تو جواب 

سن:  شقعابده، دیگه  شدي؟ حاال عشق که نه، از کسي خوشت نیومد؟ مح ن
نه، راسگگتش اینقدر خودم رو با کار مشگگخول کردم که دیگه حواسگگم به دور و 
بریهام نیسگگت. با این حرفش بدجور خورد تو ذوقم و پکر شگگدم. محسگگن: تو 
چي؟ واسگگه? تالفي گفتم: چرا، یکي هسگگت. به بازوم یه فشگگار آورد و گفت: 

من: آره، فکر کنم دیدیش. خیلي خوشگگگل و خوشگگتیخه. خیلي  س؟کیه؟ آشگگنا
هم با شخ یت و جذابه. محسن که معلوم بود کفري شده گفت: خوب کیه؟ 
سن کالفه گفت: من چه  صفات گفتم مال کیه؟ مح شناختي؟ این همه  من: ن
میدونم. من: ا بابا خوب ضگایعسگت دیگه، منظورم به خانم پارسگا کمالي. اي 
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ید  به  ظورممنواي ببخشگگ عد خودم شگگروک کردم  مالي بود. ب پارسگگگا ک قاي  آ
خندیدن، محسگگن هم انگار که خیالش راحت شگگده بود شگگروک کرد به قهقهه 
خندیدن. محسگگن: من فکر کردم داري جدي میگي که کسگگي توي زندگیت 
هست. من خیلي جدي گفتم: خوب راست گفتم، آره هست. محسن: نمیخواد 

چیه؟ جدي هست. محسن: جدا؟ میشه بگي  اررکباز سر کارم بذاري. من: س
کیه؟ من: یه مرد قد بلند و چهار شگگونه، جوري که وقتي من باهاش راه میرم با 
شکي خیلي جذاب، یه چیزي  شم و ابرو م شم. با چ اینکه قدم درازه ولي ن ف
توي نگاهشگگه که وقتي بهش نگاه میکنم حس میکنم که دارم ذوب میشگگم. از 

و مردونگیشه که تکه. وقتي که غیرتي میشه رگ گردنش  قهمه مهمتر اون اخال
ورم میکنه قند تو دلم آب میشه از اینکه براش مهمم. بیشتر وقتا خشک و سرده، 
اما بعدش اینقدر مهربون میشگگه که حد و اندازه نداره. وقتي میخنده دوتا چال 

بهش  تماشخوشگل مي افته رو لخهاش که منو دیوونه میکنه. با زبون بي زبوني د
شکلي؟  سن: چه م ست. مح شکلي ه ست دارم. من: ولي یه م میگفتم که دو
له هم میزنیم.  نده ایم. همیشگگگه هم تو سگگر و ک یک د تامون مخرور و  من: دو
شاید اینجوري همهچیز  شاید دوتاتون باید غرورتون رو بذارید کنار،  سن:  مح

شک شه. البته دعوا و جر و بحث نمک زندگیه. من: خیلي  ست ب  همش ه،اکدر
شاید باید بزني  ستش و گفت:  ستمو گرفت توي د سن د شک میکنه. مح بهم 
سش دارم. با این حرفم  شه. من: آخه دلم نمیاد، خیلي دو شش تا آدم  توي گو
تخش قلبش بیشتر شد. چشممو بستم و به خودم جرات دادم و از زیر کاپشنش 

را نداره؟ دسگگت انداختم دور کمرش. محسگگن: اون لیاقت تورو نداره. من: چ
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خیلي خوبم داره. محسن: اون یه آدم بي احساسه، بلد نیست با یه خانم چطور 
شه نازمو  ست، با من خیلي هم نرمه. همی شن نی شنه. من: اون خ رفتار کنه. خ
میکشگگه. همون که قلبش واسگگه من میتخه کافیه. محسگگن: تو از کجا میدوني که 

انگار سطل آب یخ ریختن  ،دماون دوست داره؟ با این حرفش چشمهامو باز کر
روم و بدنم یخ کرد. سگگرم رو بلند کردم و به چشگگمهاش نگاه کردم، یعني این 

 چشمها که دارن برق میزنن منو نمیخوان؟
ستم شینم که بازومو گرفت و با یه حرکت منو برد  خوا صندلي خودم ب برم روي 

ش و دسگگتش رو انداخت دور کمرم. حس میکردم من یه بچه ام توي ب*غ*ل
 توي ب*غ*لش.

: اما تو براش عزیزي، صگگداي تخش قلبشگگو میشگگنوي؟ تو قلبشگگو زنده محسگگن
 کردي و داره براي تو میتخه.

این حرفش پر از شادي شدم، خودم رو بیشتر بهش فشار دادم. روي پیشونیم  با
 برابر کرد.ب*و*سه زد که خوشحالیم رو دو 

 : محسن.من
 : جون محسن، بگو عزیزم.محسن

 : آاه اینجوري نگو خجالت میکشم.من
تا حاال دختري که توي چشگگمم نگاه میکرد و بهم میگفت محسگگن : از کي 

 عوضي خجالتي شده؟
 : آاه نداشتیما، اگه قرار باشه بگي منم میگم که بهم میگفتي ه*ر*ز...من

 ذاشت جمله م رو کامل کنم.روي لبم گذاشت و ن دست
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: من احمق بودم که این حرفها رو میزدم، راسگگتش با اون رفتاري که تو محسگگن
داشتي من فکر میکردم این فکرم درسته و تو اونجوري هستي که نشون میدي. 
اما بعدها متوجه شدم همش فیلم بوده که لج بابات رو در بیاري. آوا تو با اینکه 

که از بچگي آزاد بودي  یدوني وقتي  باهي نکردي. م کار اشگگت قت  ما هیچو ا
ست  شون نمیذاري چه حس خوبي بهم د سرا حرف نمیزني و محل میدیدم با پ

 میداد. وقتي کامیار
 میکرد که بستني رو خالي کردي روي سر پسره. تعریل

که کتابهاي دیني رو ازم گرفتي، وقتي که نماز خوندي و روزه گرفتي، اینا  وقتي
شتباه میکردم. من ظاهربین  شد که بفهمم من چقدر درمورد تو ا همش باعث 
بودم. االن اینقدر بهت ایمان دارم که حاضگگرم سگگرت قسگگم بخورم. تو پاکي، 

 برعکس ناز....
 به چشمهاش نگاه کردم.من بودم که دست گذاشتم روي لبش.  ایندفعه

ته حرف نمیزنیم، از حال حرف میزنیم. از کسگگي حرف من گذشگگ گه از  : دی
 نمیزنیم، فقط از خودمون. باشه؟

 لبخند زد و چشمهاش رو به عالمت مثبت بست. محسن
 : آها سوالم یادم اومد. محسن تو چرا همیشه مشکي تنته؟من

 ه مشکي میخوشیدم.: نمیدونم، بعد از اون موضوک دیگه همیشمحسن
 : دیگه حق نداري مشکي بخوشي، رنگاي شاد میخوشي.من

 : من همه لباسام مشکین، فقط دوتا لباس سورمه اي دارم.محسن
 : اشکال نداره، با هم میریم خرید و لباسهاي رنگي میخریم.من
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 : آخه آخر عمري من رنگاي شاد بخوشم؟ مردم بهم میخندن.محسن
 تازه ?? سالته، یعني اول جوونیته.: کجا پیري تو؟ من

 : هرچي، به قیافه من میخوره که لباس رنگي بخوشم؟محسن
بهش نگاه کردم،واقعا جذاب بود و هیچي کم نداشگگت. البته این نظر من  دقیق

 بود و بقیه رو نمیدونستم.
: آره، خیلي خوبم میخوره. مخ وصا طوسي و سفید. میدوني چه جیگري من

 میشي؟
 با چشاي گرد شده نگام کرد: چي میشم؟ محسن

 : جیگر دیگه.من
 : من نمیدونم شماها این اسمها و لقبها رو از کجا میارید؟محسن

 : خوب دیگه.من
احسگگاس سگگرما کردم و رفتم توي ب*غ*لش و محسگگن سگگفت منو گرفت.  باز

 همین چند ماه پیش بودا که چه لقبهایي بهش میدادم. از این فکر خندیدم.
 : به چي میخندي؟محسن

 : محسن راستشو بگو، تا حاال چندتا لقس بهم دادي؟من
 : خیلي.محسن

 : خوب چندتا شو بگو.من
 : لوس، ننر، بچه قرتي، مارمولک، ...محسن

: ااا، منم به تو میگفتم مارمولک. تازه روز اول که اومدي بهت گفتم غول، من
 بعدش شدي شرک.

 راننده.: عوضي، بادیگارد، محسن
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 از خجالت گاز گرفتم و گفتم: اینا رو واسه این میگفتم که لجتو در بیارم. لبمو
سن سبوندم به دیوار. مح ست میگفتي، من واقعا غول بودم که تورو چ : ولي را

 حاال خودمونیما، اونروز خیلي خوشگل شده بودي.
 این حرفش لخم داغ شد و آروم زدم توي سینش. با

 : ااا.من
: مگه چیه؟ آخه تو ندیدي! اونجور ع گگبي شگگده بودي با اون موهاي محسگگن

 خیست، چقدر قیافه ت بامزه شده بود. شده بودي مثل بچه? سه ساله.
شده بودي. تقریبا من شتیپ  شس واقعا خو ستم؟ اون سي دو : یادته رفتیم عرو

 همه دخترا چشماشون دنبالت بود.
سن شارم داد و گفت: آره یاد مح صیدي و کلي آروم ف سرا ر*ق* مه که رفتي با پ

 منو حرص دادي.
 چشمهاش نگاه کردم: یعني تو از اون موقب منو دوست داشتي؟ به

: آره، اما خودمم نمیدونستم. فقط غیرتي میشدم و دلم میخواست فک محسن
 پسرا رو بیارم پایین.

این حرفش یاد یه چیزي افتادم و سرمو انداختم پایین. محسن چونمو گرفت  با
 و آوردش باال.

 : چي شده؟ چرا نگاه خوشگلت رو ازم دزدیدي؟محسن
 : ببخشید که زدم توي صورتت.من

 منو گرفت توي ب*غ*لش. محکم
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سن شده بودم. اما تو دلمو لرزوندي. مح سنگدل  شي, خیلي  : تو باید منو ببخ
شنیدي میگن فحش بچه اون  شم  شم اینو فهمیدم. بعد روزي که زدي توي گو

 صلواته؟ زدن بچه هم نازه.
 خودش شروک کرد به خندیدن, آروم زدم توي صورتش. و

: من اونموقب ها فکر میکردم تو خندیدن بلد نیسگگتي. ولي وقتي که دیدم من
نده ت رو می بدجنس جلوي خ ما توي  یدي کلي ذوق کردم. ا ند یا خ گرفتي 

 سرت رو مینداختي پایین.
 : آره خیلي بدجنسم. ببخشید.محسن

 : دیگه چیزي مهم نیست, گذشته رو فراموش کن.من
سگگاکت بودیم و محسگگن چونه ش رو گذاشگگته بود روي سگگرم. کم کم  دوتامون

 داشت خوابم میبرد.
 : آوا خوابي؟محسن

 زور جواب دادم: هنوز نه, ولي میخوام بخوابم. به
 : آوا نخواب باشه؟محسن

 : محسن ولم کن، بخدا گیج خوابم.من
 : آخه اگه بخوابي شاید دیگه بیدار نشي.محسن

: مهم نیسگت, مهم اینه که پیش توام, توي ب*غ*ل توام. به آرزوم رسگیدم و من
 اگه خدا جونمو بگیره هم حرفي ندارم.

ز ازت سگگیر : چرا چرت و پرت میگي؟ خیلي خودخواهي. آوا من هنومحسگگن
نشدم, ما باید با هم زندگي کنیم. بچه دار بشیم. خوب بگو ببینم دوست داري 

 اولین بچه مون پسر باشه یا دختر؟
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 آلود جواب دادم: هر کدوم ولي پسر یه چیز دیگه ست. خواب
 : آره منم موافقم. اسمشو چي بذاریم؟محسن

 : هرچي, پرنگ خوبه؟من
 وسولیه؟: آه آه, این چه اسم سمحسن

 حالت خواب و بیداري خندیدم و گفتم: خوب تو بگو. تو
 : علي.محسن

 : خیلي اسم قشنگیه, به اسم امام علي.من
 شروک کردم به خندیدن. بعد

 : چرا میخندي؟محسن
: از اآلن داریم نقشگگه میکشگگیم, اول بذار ما از اینجا سگگالم در بریم بعدش من

 واسه آینده نقشه بکشیم.
نه همینجا خوبه, من و تو هیچوقت تنها نیسگگتیم و نمیتونیم حرفامون : محسگگن

 رو راحت بزنیم.
 راستش رو گرفتم توي دستم و آوردم جلوي صورتم. دست

 : هنوز جاي زخمش هست. عجیبه که هنوز خوب نشده.من
تا حرف بزنه. محسگگن : راسگگتش هنوز هروقت که میرم پیشگگش یکي میزنم 

 دادن که هیچي رو لو نمیده. الم س نمیدونم چي بهش
 زخم دستشو ب*و*سیدم و گرفتمش توي دستم. جاي

 : دستت چه یخ کرده.من
 : ماشین داره کم کم یخ میزنه.محسن
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 محسن کم کم دور شد و دیگه هیچي نفهمیدم. صداي
باز کردم اما باز پلکهام افتاد روي هم. یه غلت زدم و پتو رو کشیدم تا  چشمامو

زیر گلوم. آخیش چقدر حال میده توي هواي سگگرد زیر پتو بخوابي. یهو با یاد 
آوري شس قبل مثل برق گرفتهها پریدم تو هوا. من توي اتاقم چیکار میکنم؟ به 

عني اونا همش خواب لباسگگهام نگاه کردم, پیژامه تنم بود. پس دیشگگس چي؟ ی
بوده؟ سریب از اتاق رفتم بیرون و همونجا منتظر محسن ایستادم. تا در باز شد 

 پریدم توي اتاقش و درو بستم. محسن با تعجس داشت بهم نگاه میکرد.
 : آوا چي شده؟محسن

 : نمیدونم, هنوز گیجم نمیدونم.من
و آورد نزدیک و دستمنزدیکم و توي فاصله یک قدمیم ایستاد. دستش رو  اومد

 گرفت. با این کارش خیالم راحت شد و نفس راحتي کشیدم.
 :نمیگي چي شده؟محسن

: بیدار شگگدم میبینم توي اتاقمم, لباس خواب تنمه. فکر کردم همش خواب من
 بوده.

سن شس تو خواب رفتي, هر کاري کردم بیدار  مح لبخند جذابي زد و گفت: دی
شدي. اینقدر بوق زدم تا یه ستان و  ن شیني اومد و کمکمون کرد. رفتیم بیمار ما

شس  سي در مورد دی سرم زدن. بعدش وقتي اومدیم همه خواب بودن و ک بهت 
 خبر نداره.

این حرفش گونه هام داغ شگگد, پس چجوریي لباسگگامو عوض کرده؟ انگار  با
 فهمید به چي فکر میکنم که لبخند زد.



wWw.Roman4u.iR  154 

 

سمحسن ت رو عوض کنه, جز مامان کسي خبر : فقط مامانو بیدار کردم که لبا
 نداره.

 : چرا خاله رو بیدار کردي؟ خودت بودي که.من
داشگگتم از حرفم شگگاخ در مي آوردم. آوا خانم از اون حرفا بودا. بیچاره  خودم

سرمو انداختم  شده بود. ولي بعدش باز اومد نزدیک و من  شوکه  سن که  مح
 پایین. چونه مو گرفت و سرم رو آورد باال. به چشمهاي سیاهش نگاه کردم.

 : دفعه دیگه اونجوري نخوابیا. داشتي دیوونم میکردي.محسن
 زدم و اون ادامه داد. ندلبخ

سن شین رو خراب کرده بودي تا بتوني حرف دلت مح شو بگو, تو ما ست : آوا را
 رو بهم بزني؟

چشاي گرد شده نگاهش کردم که پقي زد خنده. آروم مشت زدم تو سینه ش  با
 و با حالت قهر رفتم بیرون.

 خاله وخوشگگحالي لباس عوض کردم و رفتم توي آشگگخزخونه. مثل همیشگگه  با
صخري خانم رو ب*و*سیدم و سر جام نشستم. محسن رو به روم بود و سرش 

 توي روزنامه بود.
 : خوبي دخترم؟خاله

 و فهمیدم و با لبخند گفتم: مرسي ممنون. بهتر از این نمیشم. منظورش
چشمي به محسن نگاه کردم, اصال به روي خودش نیاورد. لجم گرفت که  زیر

س آوا خانم توقب داري پسره جلوي مامانش بر و بر نگات کنه اینقدر سرده. نه پ
و برات الو بترکونه؟ صگگبحونه که تموم شگگد از خونه زدیم بیرون. توي راه حتي 
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شه؟ منم اع اب ضبط  میک کلمه هم باهام حرف نزد. بابا این چ شد و  خورد 
رو روشگگن کردم و صگگداش رو بلند کردم. یکم بعد دیدم صگگداش رو کم کرد. 

 ي نگفتم. وارد کالس که شدیم م*س*تقیم رفتم نشستم سر جام.هیچ
بهار نگاه کردم, پیدا بود که خیلي خوشگگحاله. یهو کامي از وسگگط من و بهار  به

 کله شو آورد جلو و سالم کرد.
 : علیک, میبینم که جوجه ت خروس میخونه.من

باید بفرسگگتن : یعني آوا خاک تو اون سگگرت با مثال زدنت, تورو اصگگال کامي
افخانسگگتان با این حرف زدنت. اون کبکت خروس میخونه سگگت خانم نه اوني 

 که شما سر هم کردید. بعدشم چرا خوشحال نباشم, به آرزوم رسیدم.
 : اونوقت چرا؟من

 یه نگاه به بهار کرد و گفت: آخه دختر خاله م بله رو گفت. کامي
شیدم. گیج بهش نگاه کردم, اما کم کم دو زار اول یم افتاد و پریدم هوا و جیغ ک

با جیغ من محسن زود اسلحشو در آورد که باعث سنگکوب کردن همه شد. با 
گیجي بهش نگاه کردم که یعني این کارا چیه که دیدم اونم همینجور داره نگام 

 . بعد که خیالش راحتهمیکنه. بیچاره از جیغ من ترسیده فکر کرده چیزي شد
 سلحشو گذاشت سر جاش.شد یه اخمي کرد و ا

 رو به محسن گفت: محسن جان آرام باش. کامي
 این حرف کامي زدم زیر خنده و دوباره از خوشحالي پریدم هوا. با

 : بیشعورا چرا به من نگفتید؟ همه کاراتونو یواشکي میکنید؟من
 : بخدا من نمیدونستم, دیروز باهام حرف زد.بهار
 ندادي؟ ترسیدي همه چیزو خراب کنم؟: کامي بزغاله چرا خبر من
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: از تو چه پنهون, آره ترسگگیدم. آخه مثل جن میموني, اگه فهمیده بودي کامي
 مثل االن ضایب بازي در مي آوردي.

به هم گفتید. من : واي نمیدونید چقدر خوشگگحالم, باالخره حرف دلتون رو 
 آخییش.

 بمونه.: آوا فعال به کسي نگو, بین خودمون سه تا بهار
 : سه تا نه,چهار تا.کامي

سن  به ست میگفت آخه مح شاره کرد. با این حرفش ریز خندیدم. را سن ا مح
گوشهاي تیزي داشت. بعد کامي رفت و پیش محسن نشست و شروک کرد به 

 حرف زدن.
 : بهار پنج دقیقه بیشتر نمونده, شروک کن به تعریل کردن.من

ز کالس بریم بیرون. منم گفتم باشگگه. رفتیم : هیچي, دیروز گفت که بعد ابهار
شته آي  شامونو آوردن دیدم روي قهوه م نو سفار ستیم, وقتي که  ش شاب ن کافي 
الو یو. فکر کردم مثل همیشگگه که یه شگگکل رو قهوه میندازن، ایندفعه اینو زدن. 

رد شگگد که روي  سگگرخالصگگه بعدش رفتیم پارک و داشگگتیم قدم میزدیم. یه پ
د بهار. تعجس کردم, باز همونجور رفتیم که یکي دیگه رد شد، لباسش نوشته بو

شد که چرا همه مثل هم  شتر  ست دارم. تعجبم بی شته بود دو سش نو روي لبا
پوشگگیدن, بعدش یکي دیگه رد شگگد نوشگگته بود کامیار. اینجا دوزاریم افتاد, 

 رز داد دستم. لبرگشتم و به کامي نگاه کردم که یه شاخه گ
ولکیه این, حتي ابراز عالقه ش هم مثل آدما نیست. ولي خیلي : عجس مارممن

 باحال بود, من که خر کیل شدم.
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اسگگتاد اومد و حرفامون ن گگفه موند. آخر هفته نامزدیشگگون بود و بدجور  دیگه
شتیم که دیگه ناي حرف  شلوغ بود. با هم رفتیم خرید لباس, اینقدر گ سرمون 

 زدن هم نداشتیم.
 ه این بزرگي یه لباس درست و حسابي پیدا نمیشه؟: آه, تهران بمن

 : آوا من که دیگه کم آوردم, برگردیم خونه.بهار
سرمونو بکنه؟ مگه ندیدي چه گیري داده به ما من شو بابا, میخواي کامي  : گم 

 و شرب بندي کرده که امروز همه خریدهامونو نمیکنیم؟
 کامي رو از پشت سرم شنیدم. صداي

تا چي دارید پچ پچ میکنید؟ بازارها تموم شد و شما هنوز لباس  : شما دوکامي
 نخریدید.

 : عجله نکن, آخر یه چیزي پیدا میشه.من
لباس مورد عالقه مونو پیدا کردیم, دوتامون توي یه مخازه. بهار رفت تا  باالخره

 لباس رو پرو کنه. وقتي لباسو پوشید صدامون کرد و من و کامي نظر دادیم.
 چه رنگ شیري بهت میاد بهار, مثل عروسک شدي. :من

 : راست میگي؟ مرسي عزیزم. تو که هنوز نخوشیدي.بهار
 : اآلن میخوشم.من

میخوشیدم که صداي موبایل کامي رو شنیدم و بعدش صداش دور شد.  داشتم
ستاده  شهاي ای سن تنها یه گو سرمو کردم بیرون, مح ستم و  سمو ب زود زیپ لبا

 بود.
 یس, پیییییس.: پمن



wWw.Roman4u.iR  158 

 

سن شاره گفتم بیا. وقتي  مح شاره کرد که چیه؟ منم با ا شو باال گرفت و ا سر
 اومد یه نگاه به سر تا پام کرد.

 : خوبه؟من
باال تنش تور  محسگگن یه لباس مشگگکي و بلند بود که  باز دقیق نگاهم کرد, 

صورتي جیغ بود که حالت کمربند  شت. دور کمرش هم یه بندپهن  شدار دا نق
 رو داشت.

 : آره قشنگه.محسن
 دلخوري بهش نگاه کردم و گفتم: فقط همین؟ بي ذوق. با

عقس و بهار اومد موقب صگگداي در اتاق رو به رویي اومد. محسگگن پرید  همون
شگلي  صدقه م رفت. واقعا لباس خو بیرون. تا منو دید ذوق کرد و کلي قربون 
بود, آسگگتین بلند توریش قشگگنگ کیپ بود که قشگگنگیش رو دو برابر میکرد. 

 ردن.میک یلباالخره بعد از این همه گشتن برگشتیم خونه, همه از لباسم تعر
یدار روز ید, صگگب  ب شگگگدم و دوش گرفتم. رفتم توي  نامزدي هم از راه رسگگ

سرش توي روزنامه بود. خیلي از این حرکتش  سن  شه مح شخزخونه, مثل همی آ
سرشو آورد  صبحونه که میخوردم همینجور زل زده بودم بهش,  لجم میگرفت. 

خت اندا شگوباال و نگاهم کرد, ابرومو باال پایین کردم و لبخند زدم. اما باز سگر
 پایین و مشخول خوندن شد. آه این از روزنامه خوندن خسته نمیشه؟

شون به ما نبود. از زیر میز با پام زدم  به س صخري خانم نگاه کردم, حوا خاله و 
به پاش که نگاهم کرداستکان چاییشو برداشت و داشت میخورد که یه چشمک 

 ه سگگرفه.با تعجس بهشبراش زدم. یهو دیدم چایي پرید توي گلوش و افتاد ب
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شت کمرش. حالش که بهت شد همینجور  رنگاه میکردم, خاله همینجور میزد پ
 بر و بر منو نگاه کرد, منم با خونسردي چاییمو خوردم.

 : چت شد آخه؟خاله
 : هیچي, یهو پرید توي گلوم.محسن

 : البد هول کردي.من
شهاي  ریز شدم, آرایش مالیمي کردم. کف خندیدم. ع ر بود که کم کم آماده 

پاشگگنه بلندم رو پوشگگیدم. ایندفعه پاشگگنهي کفشگگم از همیشگگه بلندتر بود, 
شون بدم. موهامو هم خیلي  سن راه میرم خیلي کوتاه ن ستم وقتي با مح نمیخوا

شیدم و خودمو توي آینه نگاه کردم. آو سامو پو ست کردم. لبا ا عجس ساده در
 تیکه اي شدیا, حاال همه برات میمیرن. البته جز محسن بي احساس.

از اتاق رفتم بیرون, میدونسگگتم مثل همیشگگه تا صگگداي در اتاقمو میشگگنوه  آماده
میاد بیرون. پس منتظرش موندم که اومد بیرون. دوتامون خیره شگگگده بودیم به 

یم, همراه پیراهن هم. کت و شگگلوار مشگگکي خوش دوختي که با هم گرفته بود
کم نزدی اومدلیمویي که به پوست سبزش میومد. چشمهاش داشت برق میزد. 

صداي  ستمو گرفت که با  شام تا لبش میرسید. آروم د و بهم زل زد. حاال من چ
 در اتاق میالد یه متر پرید عقس.

م گرفته بود اما به زور جلوي خودمو گرفتم. به میالد نگاه کردم که مثل  خنده
 میشه خوشتیپ شده بود. سوت کشیدم.ه

 : او الال, برم قربون اون قد و باال. دختر کش شدیا برادر جان.من
 اومد و سر تا پامو نگاه کرد و گفت: پس میشیم دوقلوهاي آدم کش. میالد
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این حرفش خندیدم و دسگگگت دور بازوش انداختم و رفتیم پایین. خاله هم  با
خاطر درد پاش نمیتونست همراهمون بیاد. وقتي به آماده بود اما صخري خانم ب

سیدیم هنوز کامي و بهار نیومده بودن, مامان بهار به یه میزي که از قبل  اونجا ر
بهار براي ما انتخاب کرده بوده راهنماییمون کرد و نشگگسگگتیم. بعضگگي موقعها 

 پارتي قوي داشته باشي هم خوب چیزیه ها.
سته ب من ش سن ن سط میالد و مح سمون و شمهام به میز بچه هاي کال ودم. چ

خورد و با میالد رفتم و بهشگگون سگگالم کردم. دخترا داشگگتن درسگگته میالد رو 
 میخوردن.

 : آوا بادیگاردت چه خوشتیپ شده.سولماز
 : کي؟ آقاي راد؟ آره بابا اون از اول خوشتیپ بود.من

ي اآلن عجیبه رنگ: اون که آره, ولي همیشه مشکي تو مشکي میخوشید, سولماز
 پوشیده.

م گرفت, آخه با محسن رفته بودیم و با سلیقهي من براش لباسهاي رنگي  خنده
شکي بخوشه. ولي انگار زیادي جلس توجه کرده،  شتم که م گرفته بودیم و نمیذا

 یادم باشه بگم باز مشکي بخوشه. از حسود بازي خودم خنده م گرفت.
د شدن. واقعا برازندهي هم بودن, دوتاشون و بهار دست در دست هم وار کامي

ماه شگگده بودن. جالس بود که کامي براي اولین بار توي زندگیش مودب بود. از 
 خجالت پیشونیش عرق کرده بود و هر دقیقه پاکش میکرد.

 شدم و رفتم پیششون. بهار تا منو دید دستمو محکم گرفت. بلند
 : آوا دارم از استرس میمیرم.بهار
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: وا, چرا؟ اگه حاال داري از اسگگترس میمیري پس شگگس عروسگگیت چیکار نم
 میکني؟

 خندیدم. کامي هم با بدجنسي گفت: همینو بگو. ریز
: تو یکي خفه, اول برو عرقهاي پیشگگونیتو پاک کن. آبرومونو بردي بس که من

 رنگ عوض کردي. مگه زن ندیدهاي؟
بلش چهارتا داشگگتم, صگگخري و با شگگیطنت نگاهم کرد و گفت: نه واال, ق کامي

 ملیحه و کوکس و ماهرخ. بهار پنجمیه انشاال بعدیشم تویي.
 : غلط کردي, مگه من بي صاحبم؟من

 : پس صاحس داري؟ بگو ببینم کدوم بدبختیه که دل به تو بسته؟کامي
 : من کي گفتم کسي دوستم داره؟ چرا حرف در میاري. خاله زنک.من

 نذار پا شم جلوي همه موهاتو بکشما. : عمه ت خاله زنکه,کامي
 : اگه جرات داري پاشو, یه نگاه به اونجا بنداز, هم میالد هست هم محسن.من

: حاال میالد رو میشگگه یه جوري خر کرد, این محسگگنو چیکار کنم که تا کامي
 چیزي میشه اسلحشو در میاره؟

 : پس حساب کار دستت باشه.من
 آوا برو بر*ق*ص.: بابا ول کنید دیگه, بهار
 : نه بابا, ولمون کنا.من

 : مگه کش تمبوني که ولت کنه؟کامي
 : وا چرا؟ توي نامزدي بهترین دوستت نمیخواي بر*ق*صي؟بهار

 : آخه عشقش اجازه نمیده که بر*ق*صه.کامي
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معني داري بهم کرد. بدون حرف ازشگگون جدا شگگگدم و رفتم سگگر جام  نگاه
 نشستم.

امي چي میگه دو سگگاعت؟ دوماد و اینقدر پر چونه تا حاال ندیده : این کمیالد
 بودم.

 : هیچي, میگه پاشو بر*ق*ص. گفتم عمرا.من
 : چرا نمیر*ق*صي خوب؟ اصال پاشو با هم بر*ق*صیم.میالد

نگاه به محسن انداختم که لبخند زد. دست میالدو گرفتم و رفتم وسط. بعد  یه
از چند آهنگ یه آهنگ آروم و رومانتیک گذاشگگتن و کامي و بهار هم اومدن تا 
بر*ق*صگن. خواسگتیم بریم بشگینیم که بهار اشگاره کرد که نریم. به میالد نگاه 

 کردم و خندیدم.
 و میبینم؟: میگم میالد, کي من عروسي تورمن

 سالمه و زوده. تو کي عروسي میکني؟ 22: بابا کو تا عروسي؟ تازه میالد
 : فردا.من

صد میالد سي میومد  سم عرو : اي بچه پررو, خواهر هم خواهراي قدیم که تا ا
 رنگ عوض میکردن. توي وروجک میگي فردا.

 : وا, خوب چرا الکي خجالت بکشگگم وقتي که داریم شگگوخي میکنیم؟ اگهمن
 جدي بود شاید خجالت میکشیدم.

 : من که بعید میدونم.میالد
دوسگگتم بهمون نزدیک شگگگد و گفت: آوا جون اجازه میدي با داداشگگت  ریما

 بر*ق*صم؟

http://www.roman4u.ir/


 163 بادیگارد

 میالد نگاه کردم و گفتم: باشه, ولي نخوریشا. به
 خندیدن, داشتم میرفتم سمت میزمون که صداي محسنو شنیدم. دوتاشون

 : افتخار میدي؟ محسن
بود شاخ در بیارم, محسن و ر*ق*ص؟ با تردید دستشو گرفتم و دوباره  نزدیک

صم. همون موقب  ست ر*ق*ص. حاال من چطوري با این بر*ق* برگشتیم به پی
هار  ب مي و  کا گي روي  ن مر ک نور  قط  ف کردن و  موش  خا ها رو  غ چرا

شتم رو ستمو گذا شو انداخت دور کمرم, منم د ست سن د شتن.مح شونه گذا ي 
دسگگتشگگو گرفتم. جایي بودیم که خیلي توي دید نبود.  مش و با دسگگت دیگه 

 بینمون به اندازه ي چند سانت فاصله بود. محسن زل زد به چشمهام.
: خوشگگگل شگگدي. من: تو هم خوشگگتیپ شگگدي. محسگگن: خجالت محسگگن

میکشي؟ من: نه. محسن: پس اینهمه فاصله چیه؟ با دست به کمرم فشار آورد 
شمهاش. اونم با یه لبخند  و منو سبوند به خودش. قلبم ریخت, زل زدم به چ چ

قشگگنگ داشگگت نگاهم میکرد. چرا وقتي اینجوري رفتار میکرد من اینقدر ازش 
شم زمزمه میکرد.  تخجال صورتم، کنار گو سبوند به  شو چ صورت شیدم.  میک

 محسن: میدوني واسه خونه? خودمون کلي نقشه کشیدم. با این حرفش بال در
آوردم. یعني از االن فکر زندگیمونه؟ ساکت منتظر بقیه حرفش موندم. محسن: 
واسگگگه همه? پنجره هاي خونمون، حتي پنجره هاي دسگگتشگگویي هم حفاظ 

. با این حرفش سرمو بردم عقس و با تعجس بهش نگاه کردم. روي لبش ممیذار
دي. در آور خنده بود و به زور جلوي قهقهه شگگو گرفته بود. من: میبینم که زبون

محسن: مگه دروغ میگم؟ میترسم شس عروسي بترسي و فرار کني. من: چرا؟ 
نگ زد قش دمگه چیه که فرار کنم؟ با تعجس داشتم نگاهش میکردم که یه لبخن
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و باز صورتشو گذاشت روي صورتم. محسن: هیچي، شاید از آقا غوله بترسي. 
یده که از این حرفا اي واي روم سگگیاه، منظورش چیه این؟ ولي از محسگگن بع

بزنه، آوا چقدر منحرفي. براي تالفي یهو لخشگگو گاز گرفتم. محسگگن: آخ، لخمو 
کندي. من: تا تو باشي دفعه دیگه منو اذیت نکني. محسن: عجس زن خشني، 
سي با کمربند منو تنبیه کني. من: پس چي؟ توي خونه زن  سم بعد از عرو میتر

سي حق نداره رو حرف من حر سن: پس من باید زن ساالریه و ک ف بزنه. مح
ست  شروک کردن به د شد و همه  شم دیگه؟ همون لحظه آهنگ تموم  ذلیل با

سمت میزمون. می شدم و رفتیم  سن دور  شما دوتا؟ الدزدن. از مح : کجائید 
هرچي دنبالتون گشتم ندیدمتون. من: نخواستم کسي منو ببینه، اگه منو میدیدن 

نمیکرد که. میالد: ِا ، پس بگو چرا هیچکس دیگه کسي به عروس و دوماد نگاه 
گه،  جا بودم. من: آره دی که من اون گاه نمیکرد، چون ماد ن به عروس و دو

شس بس  ستیم.  شتیپ ه شت  کهدوقلوهاي خو سرمو روي بال سته بودم تا  خ
گذاشتم خوابم برد. با صدایي از خواب پریدم، به ساعت نگاه کردم ساعت سه 

ومد. از اتاق رفتم بیرون. مثل همیشگگه منتظر ن گگل شگگس بود. باز یه صگگدا ا
محسگگن موندم، اما نیومد. نگران شگگدم، بدون اینکه در بزنم رفتم توي اتاقش. 

صگگدا میومد. در زدم و صگگداش کردم جواب  یيروي تختش نبود، از دسگگتشگگو
نداد. آروم درو باز کردم دیدم روي زمین نشگگسگگته و داره توي توالت باال میاره. 

با از حال رفت. رفتم نزدیکش  و پشگگتش رو مالش دادم. بهم نگاه کرد و تقری
حوله برداشگگتم و خیس کردم. دهنشگگو با حوله پاک کردم. بعد کمکش کردم و 
بردمش روي تخت. بدنش داغ بود و داشگگت توي تس میسگگوخت. خدایا حاال 
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ن گل شگس چیکار کنم. تند رفتم توي آشگخزخونه و آب سگرد و حوله و قرص 
شگگتم توي اتاقش. حوله خیس رو که گذاشگگتم روي پیشگگونیش برداشگگتم و برگ

چشماشو باز کرد و باز از حال رفت. من: محسن، عزیزم چشاتو یکم باز کن. 
شو باز کرد، کمکش کردم  شما شم. یه تکوني خورد و چ بیا قرص بخور فدات 
شتم زیر گردنش. تا  شو در آوردم و حوله گذا س شینه و قرص رو بهش دادم. لبا ب

و گذاشگگتم توي آب یخ که دیدم کم کم داره تبش میاد پایین. نماز صگگب  پاشگگ
شتم روي تختش  سرمو گذا شستم و  صب  رو که خوندم، همونجا روي زمین ن

برد. دسگگتشگگو از دسگگتم کشگگید بیرون که از خواب پریدم، هوا  مو کم کم خواب
روشن بود. صداي خاله رو شنیدم که داشت محسنو صدا میکرد و بعدش اومد 

اتاق. تا منو دید سر جاش خشکش زد. من با شلوارک تنگ تا باالي زانو و توي 
 ه،لتاپ بندي مدل کوتاه تا باالي ناف بودم، محسن هم با رکابي. من: سالم خا

آقا محسن دیشس تس شدیدي داشتن و حالشون خیلي بد بود. پاشو گذاشتم 
اه . خاله نگتوي آب سگگرد که تبش اومد پایین. نفهمیدم کي اینجا خوابم برد

قدرشگگناسگگانه اي بهم کرد و گفت: چرا بیدارم نکردي عزیزم؟ خودتو خسگگته 
 زحمتکردي. من: نه خاله این چه حرفیه، آقا محسگگن این همه واسگگگه من 

میکشگگه، حاال یه بارم من ازشگگون مراقبت کردم. کاري که نکردم. خاله رفت 
ره، ولي نزدیک محسگگن و دسگگت گذاشگگت روي پیشگگونیش. خاله: هنوز تس دا

ستراحت کن عزیزم. بدون اینکه  شه. تو برو ا ست که باعث نگراني ب شدید نی
م  هچیزي بگم رفتم توي اتاقم و لباسگگمو عوض کردم. از حرکت محسگگن خند

گرفته بود، با اینکه مریض بود ولي ماشگگااّل هنوز گوشگگاش تیز بود. تا صگگداي 
نه و رفتم توي آشخزخوخاله رو شنید دستشو از دستم کشیده بود. اي مارمولک. 
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از صخري خانم خواستم سوپ درست کنه. شیر گرم کردم و عسل توش ریختم 
خوابه. من: این شیر و  زو بردم اتاق محسن. من: خاله بیدار نشد؟ خاله: نه هنو

عسله. میگن خوبه. کاش بیدارش میکردي چون باید قرصشو بخوره. خاله: آره 
سن و ر ست میگي. بعد رفت نزدیک مح صداش را شید و  ست ک سرش د وي 

شو باز کرد و چندبار پلک زد. رفتم توي اتاق و روي  شما سن آروم چ کرد. مح
صداي در بید شیدم که خوابم برد. با  صخري: عزیزم بیا  ارتخت دراز ک شدم. 

ناهارتو بخور، صگگبحم که هیچي نخوردي. من: چشگگم االن میام. رفتم توي 
سالم کردم. من: خال شخزخونه و به همه  شد؟ خاله: آ سن حالش بهتر  ه آقا مح

آره الحمدلله. صگگب  شگگیر و عسگگل رو خورد و یکم بیدار موند. اما باز خوابید. 
. من: بنده خدا خیلي حالش بد بود، دهرفتم براش سگگوپ بردم که دیدم خوابی

ست  صخري: بعد براش داروي گیاهي در شده.  سموم  شاید م اول فکر کردم 
خاله: دستت درد نکنه صخري خانم. آره واال  میکنم. بخوره زودي خوب میشه.

یاهي نیسگگگت. این قرصگگگا دل و جیگر آدمو خراب  هیچي بهتر از داروهاي گ
و قرار شد که من به محسن سوپ بدم.  ابیدمیکنن. ع ر با اصرار من خاله خو

آروم رفتم توي اتاقش که دیدم تختش خالیه. فهمیدم توي دسگگتشگگوییه. رفتم 
، بوي عطرشگگو میداد. داشگگتم فیض میبردم که در روي تختش دراز کشگگیدم

سن اومد بیرون. هنوز رنگ پریده بود. من: خوبي؟  شد و مح شویي باز  ست د
ون : البته که خوبم، دیشس یه پرستار مهربفتبهتري؟ محسن با صداي گرفته گ

باالي سرم بود و تا صب  به من رسیدگي میکرد. من: به به چه پرستار فداکاري. 
به، محسگگن اومد  نزدیکم و گفت: مثل اینکه من مریضگگما. من: من جام خو
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نمیخوام بلند شگگم. نفس صگگدا داري کشگگید که دلم سگگوخت. بلند که میشگگدم 
. من: مردم شگگوهر میکنن ما هم شگگوهر کردیم. نه  یزدمهمینجور زیر لس غر م

احسگگاسگگي نه چیزي، مثل چوب خشگگکه. یعني چیز به سگگلیقه ت که عاشگگق 
شدي. ر سمون و گفتم: خدایا حاال من یه زر زیادي همچین آدمي  و کردم به آ

زدم و گفتم میخوامش، فدات شگگم تو که نباید حرفمو گوش میکردي. سگگرمو 
چشگگمهاي محسگگن همچین گشگگاد شگگده که یکم دیگه  مانداختم پایین که دید

سمون و  شنیده. باز با همون حالت رو کردم به آ صدامو  میزنه بیرون. فهمیدم 
ت که، خر گوشه. رو کردم به محسن و با اخم گفتم. من: چیه گفتم: گوش نیس

چرا اینجوري نگاه میکني؟ خوشگگگل ندیدي؟ محسگگن: خوشگگگل دیدم، ولي 
دیوونه اي که زن به این خوشگگگلي داري و قدرشگگو  دتدیوونه ندیدم. من: خو

صیخه  شدم تو رو  ضي  ست میگي من دیوونه م که را سن: آره را نمیدوني. مح
شم تو صیخه  کنم. بعد سن: تو  ستي. من: پس عمه ى من زنته؟ مح هنوز زنم نی

به گردنم دادم و گفتم: دلتم بخواد که من زنت  یه قر  مي و هنوز زنم نیسگگتي. 
. محسگگن: اگه من شگگرکم تو هم فیونا هسگگتي دیگه. واقعا کم انباشگگم شگگرک ج

دراز  نآورده بودم جلوي این. خدایا غلط کردم، بترشم بهتر از اینه که با این زبو
سن: من  ست دخترتم. مح ستم، دو شم. اما باز کم نیاوردم. من: آره زنت نی با
توي کل زندگیم دوست دختر نداشتم و نخواهم داشت. من: برو بابا، مگه پسر 
سن: از اونم کمتر  شوه هاي تو کم آورده. مح شاه پریوني؟ بخدا اونم جلوي ع

رفه ش و پشتشو مالیدم. سنیستم. یهو شروک کرد به سرفه کردن. رفتم نزدیکش 
که بند اومد بیحال دراز کشید روي تخت. سوپشو برداشتم و قاشق جلو دهنش 

شت ثلگرفتم. دیگه هیچي نگفتم چون حالش خوب نبود. م سوز دا م یه مادر دل
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سگگوپ رو به خوردش میدادم. سگگوپشگگو که خورد گفتم مثل بچه ها آآآآ کنه. 
ن اسگگتراحت کنه. رفتم توي حیاب و دهنشگگو با دسگگتمال پاک کردم و رفتم بیرو

شده بود. یادش بخیر. هدیه قبولي من و میالد، مامان  شس  شستم.  روي تاب ن
سمونبرامون این تاب رو گرفت. یه نگاه به  کردم و مثل وقتایي که من و میالد  آ

شدم. این  ستاره خیره  ستارها حرف میزدیم، به بزرگترین  دلمون میگرفت و با 
جا  عادت بچگیمون بود ته من این یاد مان  ما و هنوزم ترکش نکرده بودیم. من: 

سیدي و با  ستم و تو هولم میدادي؟ یادته وقتي که از تاب افتادم چقدر تر ش مین
. قربون اون اشگگکهات ماماني. خیلي دلم برات تنگ شگگده، تيمن اشگگک ریخ

خیلیم دوسگگت دارم. هیشگگکي نمیتونه جاتو توي قلبم بگیره. حس کردم یکي 
یدم. محکم ب* غ*لم گرفت. فکر کردم توّهم زدم، ولي صگگگداي میالدو شگگن

میالد: منم دلم براش تنگ شگگده. به چشگگمهاش نگاه کردم، چشگگمهاي بابا رو 
شت، ولي لبخند  شت. همون لبخندي که وقتي میدیدمش غم دنیا  مامانودا دا

رو فراموش میکردم و فقط محو اون لبخند مهربون میشدم. دوباره به ستاره نگاه 
کردم و گفتم: مامان میالد خیلي شگگبیهته، همون لبخند،همون مهربوني. ولي 
من همه چیم به بابا رفته، لجبازي و یک دندگیم، کله خرابیم. اما خوشگگحالم 
که میالد شبیه توئه ماماني، چون اینجوري درد دوریتو کمتر حس میکنم. میالد 

شار داد شو انداخت دور کمرم و منو محکم به خودش ف ست ستاره د . میالدم به 
شمهاش به تو  صا چ شحالم که آوا قیافه ش و مخ و نگاه کرد. میالد: منم خو

ش شک برق  مهاشرفته مامان، من دیوونه? این نگاهم. بهش نگاه کردم، چ از ا
میزد. رفتم توي ب*غ*لش، میالد همینجور موهامو ناز میکرد. من: میالد من 
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ده؟ من: خیلیا، یکیشم بابا. اصال توي خیلي بدم نه؟ میالد: نه، کي این حرفو ز
نگاهش مهر و محبت نمیبینم. راسگگتش میالد من دیگه دارم کم میارم. هرچي 

 . یهو میالد بلند شد و به پشت سرم نگاهیذارهکوتاه میام این بابا باز پا رو دمم م
شه دیگه پا روش نذارم که بدبخت  سم با کرد. من: چیه؟ میالد: کو دمت؟ حوا

م با مشت زدم به بازوش و گفتم: خیلي لوسي. میالد خندید و گفت: میشم. آرو
ست  شتر از من و کل زندگیش دو شاید باور نکني. ولي بابا تو رو بی نه عزیزم، 

بروز نمیده، تو باید بهش فرصت بدي عزیزم. اونم مثل خودت مخرور  ماداره. ا
 و لجبازه. سگگرمو روي شگگونه ش گذاشگگتم. خس پس چرا محسگگن اینجوري
میکنه؟ انگار نه انگار که اون بود توي ماشگگین به من ابراز عالقه میکرد و ازم 

 همتعریل میکرد. صبر کن آقا محسن من آدمت میکنم. شس منتظر موندم تا ه
بخوابن بعدش آروم از اتاق رفتم بیرون. محسن زود در اتاقشو باز کرد که هلش 

تعجس داشگگت نگاهم  دادم توي اتاق و درو پشگگت سگگرم قفل کردم. محسگگن با
میکرد. محسگگن: آوا داري چیکار میکني؟ من: هیچي، اومدم پیش دوسگگگت 

شده گفت: برو توي اتاقت ستخاچه  سن که معلوم بود د سرم بمونم. مح منم  ،پ
شیدم و بهش نگاه  میخوام بگیرم بخوابم دیگه. بیخیال رفتم روي تختش دراز ک

 چرا رنگ عوض میکني؟ کردم. من: ظهر که خوب زبون در آورده بودي. حاال
نترس بیا باهات کاري ندارم. ریز خندیدم. واقعا عجس دوره زمونه اي شگگده. 

شگگده. محسگگن  عکسهمیشگگه این حرفا رو پسگگر به دختر میزنه، ولي االن بر
همینجور داشگگت نگاهم میکرد. از طرز نگاه کردنش زدم زیر خنده. من: واي 

ش شرف و نجابت شدي مثل دخترا وقتي که  سن  ون توي خطره. بابا خجالت مح
بکش. محسن: خوب معلومه که روي شرفم میترسم. تو همه کار میکني. ازت 
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دسگگتش رو  وبعیدم نیسگگگت. با این حرفش غش غش خندیدم، اومد نزدیک 
شه. اومده بود روي  سس، االن یکي بیدار می سن: هی شت روي دهنم. مح گذا

سهاي گر سته بود و اینقدر نزدیکم بود که نف ش صورتم حستخت ن شو روي   م
میکردم. دسگگتمو انداختم دور گردنش و آروم دسگگتشگگو که روي دهنم بود گاز 

گاز میگی قدر خشگگني؟ همش  با تو چرا این با . من: ريگرفتم. محسگگن: آاي، 
کارام  نه? همین  که خودتم دیوو یدونم  مدلیم. م گه، من این  کار کنم دی چی

ش شت نگاهم میکرد و از برق چ ساکت دا مهاش فهمیدم که شدي. همینجور 
داره میگه آره عاشگگق همین دیوونه بازیهات شگگدم. رفتم نزدیکتر که به خودش 
ستم رو ح ارش  شدم روش و د شید. دوال  اومد و غلتي زد و رو کمر دراز ک
کردم و باز نزدیک شگگدم. روشگگو برگردوند سگگمت راسگگت. من: آقاي ترس از 

 کردم سمت خودم وشرافت، نترس نمیخوام کاریت کنم. با دست صورتش رو 
چشمهاش رو ب*و*سیدم. صداي تند تخش قلبشو میشنیدم. پشت بهش دراز 

 شکشیدم .چقدر پاکه. شاید بخاطر همین چشم پاکي و مردونگیشه که عاشق
شگگدم. پسگگرها همیشگگه تا قیافم رو میدیدن ابراز عالقه میکردن و میخواسگگتن 

شون فرق می سن با هم شن. اما مح شده بهم نزدیک ب کرد. حتي حاال هرجور 
ست از پا خطا کنیم. توي همین فکرا بودم  ست د که با هم محرم بودیم نمیخوا
 اکه دستشو روي شکمم حس کردم. از پشت ب*غ*لم کرده بود. محسن: چر

سگگاکتي؟ از دسگگتم ناراحت شگگدي؟ من: نه، داشگگتم فکر میکردم. محسگگن: به 
سن چي؟ به من نه؟ من: آره، به اینکه تو چقدر اعتماد به ن ست. مح ست باال ف

سگگاکت شگگد و دیگه چیزي نگفت. اي بگم خدا چیکارت نکنه، تا ن گگفش 
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اومدي خس کاملش میکردي. نه الوي نه چیزي. این چه شگگیر برنجیه دیگه. 
شکه. بلند  رشی شر مثل چوب خ شده. آخه این ب سفت  شیر برنج  برنج؟ البته 

از جاش تکون شگگدم و بدون هیچ حرفي از اتاق رفتم بیرون. محسگگن ُجلبکم 
یدمش و  ند روز خیلي کم د فت. چ مه بهم چیزي نگ یه کل نخورد و حتي 
هروقتم که میدیدمش خیلي خشک باهام رفتار میکرد. بابا نخواستیم عاشقمون 

همون دوست معمولي بودي خیلي بهتر بودي بخدا. یه روز صب  بیدار  شي،با
بهم میومد  شگگگدم و خودمو خوشگگگل کردم، مانتو تنگ و کوتاهمو که خیلي

شها چطور میخواي اینهمه راه  شنه بلند. حاال آوا تو با این کف شیدم. کفش پا پو
ست ش شت میز که ن شه. پ سن غیرتي ب ست، مهم اینه که مح یه  ،مبري؟ مهم نی

لحظه محسن سرشو آورد باال و جواب سالممو داد و باز سرشو انداخت پایین. 
شو آورد باال و بهم نگاه  سر کرد. یه اخمي کرد که به روي خودم اما زود دوباره 

نیاوردم و به صگگخري خانم نگاه کردم. من: ماماني من امروز بعد از دانشگگگاه با 
بخوریم. صگخري: باشگه عزیزم،  جابچه ها جایي قرار دارم، شگایدم شگام همون

ولي زود بیاي خونهها. من: نمیدونم، شگگگاید دیر کردم. خاله: مواظس خودت 
بعد از صگگبحونه زود رفتم توي حیاب و توي ماشگگین باش عزیزم. من: چشگگم. 

شت فرمون و راه افتادیم. عجیس بود که بهم گیر نداده  سن اومد پ ستم. مح ش ن
ستمال  اربود. توي همین فکرا بودم که کن شبورد د خیابون پارک کرد و از توي دا

شو فهمیدم ولي بازم گیر دادم به کوچه? ننه علي  در آورد و گرفت جلوم. منظور
پ. من: چیه؟ واسگگه بینیمه؟ واي مرسگگي، از کجا فهمیدي فینمه؟ محسگگن چ

نگاه عاقل اندر سگگفیهي بهم کرد. محسگگن: آرایشگگتو پاک کن. من: وا، چرا؟ 
سن: آوا خودت  صله ندارم. پاکش کن. من:  میدونيمح صال حو چرا، امروز ا
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و  هنمیخوام. اخم کردم و پشگگتمو کردم بهش و به بیرون نگاه کردم. دیدم سگگاکت
کار میکنه، یهو دیدم  که ببینم داره چی گه، آروم برگشگگتم سگگمتش  هیچي نمی
دسگگتمال خیس کشگگید به صگگورتم. جیخم در اومد. من: هییییییي توو، چیکار 

: من که بهت گفتم آرایشتو پاک کن، قبول نکردي. خودمو توي حسنمیکني؟ م
یر بود ز آینه نگاه کردم، ن گل صگورتم آرایشگش پاک شگده بود، ریملم ریخته

شده بودم. با  شده بود. رژ لبم اومده بود پایین و مثل این دلقکا  سیاه  شمم و  چ
لبخند  مع بانیت بهش نگاه کردم. خیلي ریلکس داشت بهم نگاه میکرد و باز

پیروزمندانش روي لبش بود. صبر کن من حال تورو که میگیرم. شانسم خوب 
ود. آرنجش تا کرده بود تنش ب بود که امروز پیرهن آبي کمرنگ که آسگگتینشگگو تا

چقدم بهش میاد الم گگس. حیل که لباسگگه خراب میشگگه. همینجور زل زدم 
هو ی حرفشبهش. محسن نگاهم کرد. محسن: چیه؟ خوشتیپ ندیدي؟ با این 

سن به زور  سش پاک کردم. مح شمو با لبا پریدم توي ب*غ*لش و از عمد آرای
بعد با ع بانیت به من نگاه کرد. منو از خودش دور کرد و به لباسش نگاه کرد، 

محسن: تو دیوونه شدي؟ منم مثل خودش بیخیال نشستم و توي آینه آرایشمو 
ش کشیده صورتم که نقش وپاک میکردم. نگاه، پررو با آب دستمالو خیس کرده 

ستاش خورد  شت با د سته بود و فرمونو دا شو ب شمها سن چ شه. مح عملي 
شید و باز حر سش میکرد. یه نفس عمیق ک کت کرد. خوب حالتو گرفتم. به لبا

نگاه کردم، بیچاره مثل دفتر نقاشي بچه? ? ساله شده بود. مشکي و صورتي و 
خونه. من: وقت نداریم که  متقهوه اي و همه رنگ قاطي بود. دیدم برگشت س

بري لباسگگتو عوض کنیا، باید برم کالس خیلي کار دارم امروز. با بچه ها هم 
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من که اینطوري نمیتونم بیام اونجا. آدما فکر بد میکنن. من: قرار دارم. محسن: 
سي فکر بد نمیکنه،  شه ک شم خیالت راحت با حاال کي به تو نگاه میکنه؟ بعد

چوبي. بعد زیر لس غر زدم: بازم صگگگد رحمت به  درهمه میدونن که تو چق
شگگرک، بیچاره با همه? بدیهاش یه احسگگاسگگي داشگگت و واقعا فیونا رو دوسگت 

شت. شت میخندید، یعني آوا گند  دا سن نگاه کردم که دا این چیه آخه؟ به مح
به میدوني که این گوشگگش عین رادار میمونه، بعد هي غر میزني که  زدیا. خو

گفتن که کرم از درخته، واقعا االن  ابت شدا. رسیدیم خونه،  مچي بشه؟ از قدی
ته بودم، از ماشگگین پیاده شگگد و رفت توي خونه. همینجور توي ماشگگین نشگگسگگ

شگگیطونه میگه باز فرار کنما. حیل که از قبل نقشگگه آماده نکردم و ممکنه گیر 
شدم.  نابیفتم. ربب ساعت گذشته و این هنوز نیومده، چرا اینقدر دیر کرد؟ نگر

گگگگگگگه چي میدیدم. آقا لمیده روي مبل و داره  درو باز کردم رفتم توي هال، ب
ال انفجار بودم که خاله اومد. خاله: ِا آوا تلویزیون میبینه. از ع گگبانیت در ح

جون، مگه نرفتي دانشگاه؟ محسن: گفتن که کالس امروزشون کنسل شده ما 
هم برگشگگتیم. خدایا بهم یه قدرتي بده که زمانو متوقل کنم تا بتونم برم سگگر 
به دیوار. یعني اگه این قدرتو داشگگتم حال محسگگنو حسگگگابي  محسگگنو بزنم 

که میگن خدا خرو شگگناخت که بهش شگگاخ نداد. خاله میگرفتما. اینجاسگگت 
رفت توي آشگگخزخونه، محسگگن یه نگاه بهم کرد و از اون پوزخندایي زد که تا 

تلویزیون نگاه کرد. رفتم پشت سرش  سرداونجاي آدم میسوزه و باز خیلي خون
وایسگگگادم و همه زورمو جمب کردم و با کیفم محکم کوبیدم تو سگگرش که یه 

ین شد. من: مریض. محسن همینجور دست گذاشته بود روي جورایي پرت زم
سگگرش و داشگگت با تعجس به من نگاه میکرد. بیشگگعور دو بار توي صگگورتش 
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درو بسگگتم. کیفو انداختم روي  محکمخندیدم پررو شگگگده. رفتم توي اتاق و 
قدر چیز توش  خت. واي چ گاه بهش کردم و خالیش کردم روي ت یه ن خت.  ت

سر شي نگیره واقعا  بوده و من زدم توي  شه یا فرامو ضربه مخزي ن سن. اگه  مح
معجزه شگده. کیفم شگامل: شگیشگه عطر، اسگخري، کیل پر از همه انواک لوازم 

صورت، موب ست، کرم  شي، کرم د دوربین، جزوه، دفتر و ...... آخي  ایل،آرای
عزیزم، البد خیلي دردش گرفته. ولي حقشگگه. دیدي چجوري آرایشگگمو پاک 

ص سردرد کرد. اونروز ا شامم نرفتم و  ال از اتاقم بیرون نرفتم. حتي براي نهار و 
رو بهونه کردم. بیشتر از اینکه ع بي باشم میترسیدم برم این دیوونه هم بالیي 
سرم بیاره. خدا رو شکر چندتا بیسکویت توي اتاقم داشتم و خوردمشون. شس 

ستم بخوابم همش به کارهاش فکر میکردم. من نمیدونم  شه؟که میخوا  این چ
شه. یه روز خوبه ده  شیمون می شه ولي زود پ سم داره ولي نمیگه، نزدیکم می دو
روز بد. عجس گیري کردم من با این غول دمدمي مزاج. شگگس خواب بودم که 

ستش. فهمیدم  سح شتم روي د ست گذا کردم یکي داره موهامو ناز میکنه، د
شد. ف شمهام باز نمی ستم روي تخت ولي چ ش سنه. زود ن قط یه لحظه که مح

ستمو جلو  شش، بخواب عزیزم. د ش سن:  شمهامو باز کردم و دیدمش. مح چ
ست روي تخت و ب*غ*لم گرفت. با بوي  ش بردم که یعني ب*غ*ل میخوام. ن
شنگي بود. انگار  شامو باز کردم، واي چه خواب ق صب  چ عطرش خوابم برد. 

باسگگمو عوض کردم، او عا محسگگن اینجوري بود. ل کاش واق لش واقعي بود. 
که  که مردم بس  یدم  عد د نه بخورم، ولي ب پایین و صگگبحو نمیخواسگگتم برم 
یت خوردم. رفتم پایین و خیلي بداخالق و اخمو نشگگسگگتم. حتي به  بسگگکو
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صگگبحونه میخوردم که سگگنگیني نگاه محسگگنو  داشگگتممحسگگن نگاه هم نکردم. 
بازم نتونسگگتم  به من.  حس کردم. زیر چشگگمي نگاهش کردم که زل زده بود 

زبونمو بگیرم. من: چیه؟ شجاک شدي. محسن: از اولشم بودم. من: هه  جلوي
هه، آره معلومه خیلي پسگگر شگگجاعي. مخ گگوصگگا وقتي که سگگرتو میکني توي 
روزنامه. محسگگن: ببینم، تو که دیشگگس خوب منو توي ب*غ*لت گرفته بودي. 
حاال امروز چت شگگده؟ با این حرفش شگگوکه شگگدم، ولي زود خودمو جمب و 

مدمي  جور کردم که د یاد گرفتم  گه، منم از تو  باز اخم کردم. من: خوب دی و 
مزاج باشگگم. مشگگکلیه؟ محسگگن خواسگگگت جوابمو بده که خاله اومد توي 

سن یه چیزی شخزخونه. بخدا این مح شبش.  شآ شها، نه به دیروزش نه به دی می
سنم  شتم از پله ها باال میرفتم که مح صبحونه دا واقعا یه جاییش خله. بعد از 

ومد پشگگت سگگرم. یه نگاه بهش انداختم که دلم ضگگعل رفت براش. چند پله ا
مونده به باال وایسادم، اونم پشت سرم وایساد. برگشتم و بهش خیره شدم، بعد 

. محسن یه نگاه به پایین کرد و دید کسي نیست و یه قدم نارشآروم آروم رفتم ک
یرفت عقس. تا اینکه رفت عقس. حاال هي من یه قدم میرفتم جلو، اون یه قدم م

چسگگبید به نرده. دسگگتمو گذاشگگتم روي صگگورتش و انگشگگتامو حرکت دادم. از 
عد آروم آروم  هاش. لخش، چونه ش. ب عد چشگگم پیشگگونیش شگگروک کردم، ب

سگگمت لبش، نگاهمم به لبش بود. نزدیکش شگگدم که صگگداي  بردمانگشگگتامو 
لبش  هتاالپ تلوپ قلبشگگو شگگنیدم، صگگورتمو بردم نزدیک صگگورتش. نفسگگم ب

شید. یه نگاهي بهش کردم که  صدا داري ک ست و نفس  شو ب شمها میخورد. چ
یه سگگر و گردن ازم بلندتر بود. یهو زدم زیر خنده و همونجا روي پله نشگگسگگتم. 

بود که یه دختر میخواد به پسري دست درازي کنه. شرف پسرو  ارخیلي خنده د
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. همینجور داشتم توي خطر میندازه، اونم کي، محسن. آخه من که ن ل اونم
به قیافه ش میخندیدم. محسگگن چپ چپ نگاهم کرد. محسگگن: این چه کاري 
بود؟ من: تا تو باشي دفعه دیگه آرایش منو اونجوري پاک نکني. محسن: خوب 
بلند شگگو برو آماده شگگو. من: نه نمیخوام. مثل نینیا لبمو برچیدم. محسگگن: 

 واسگگتم که ب*غ*لم کنه.میگمت پاشگگو. دسگگتمو باال گرفتم و مثل نینیا میخ
محسگگن: خرس گنده از من میخواد ب*غ*لش کنم. یه وقت مامان اینا از راه 
پاپي جون نگفتم.  به  تا  یا ب*غ*لم کن  ها. من: زود ب میرسگگن آبرومون میره 

ستش  سنمح ستش دور کمرم بود و یه د پوفي کرد و اومد ب*غ*لم کرد. یه د
شه اما زیر پام. با پا در اتاقو باز کرد و منو گ ست بلند  شت روي تخت. خوا ذا

چون دسگگتم دور گردنش بود نتونسگگت و همینجور گیر کرده بود. محسگگن: ولم 
کن بابا کمرم شگگکسگگت بس که دوال موندم. من: کاش همون محسگگن خوش 

موقعي میشگگدي که فقط با هم دوسگگت معمولي بودیم. بعد دسگگتمو ول  قاخال
شو گ ست سن د سمت پنجره.مح صورتمو کردم و رومو کردم  شت زیر چونمو  ذا

سگگمت خودش کرد، زل زد به چشگگمهام که داشگگتم آب میشگگدم. پیشگگونیمو 
ب*و*سید، بعد نگاهم کرد و اومد چشمهامو ب*و*سید، دوباره نگاهم کرد و 

سید، آ شت به لبم نگاه میکرد به خودم فحش میدادم که  خربینیمو ب*و* که دا
باشم. همینجور که به چشمام  چرا کرم ریختم که حاال اینجا توي این موقعیت

شدم،  شو روي لبم حس میکردم. داغ  س زل زده بود و کم کم اومد نزدیکم، نف
قلبم داشگگت تند تند میزد. واي که حاال سگگکته میکنم، بعد توي روزنامه میزنن 

بر ا ر ذوق زیاد سکته کرد. محسن اینقدر بهم نزدیک شده بود که دیگه  جواني
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نفس نمیکشگگیدم. چشگگمهامو بسگگتم و نفسگگمو حبس کرده بودم و داشگگتم دعا 
گه از محسگگن خبري  یدم دی ندم د گذره. هرچي منتظر مو که بخیر ب میکردم 
نیسگگت و من هنوز زنده م. خوشگگحال چشگگمهامو باز کردم که کاشگگکي باز 

محسن داشت با تمسخر نگاهم میکرد و بعد شروک کرد به خندیدن.  کردم،نمی
مرض، زهر مار، ترسگگوندیم بي ادب. من: واا، عقده اي هسگگتي؟ محسگگن: 
میخواستم بهت  ابت کنم که تو جراتشو نداري و فقط فیلم میاي. من: بي مزه، 

 :حسنمخودم میدونستم که کاري نمیکني، آخه تو شیر برنجتر از این حرفایي. 
ست  سیو که خیلي دو سه اینکه لبا ستي و اینجوري رنگت پرید. وا خوبه میدون
داشگگتم کثیل کردي و اون شگگوخي بیمزه رو باهام کردي این کارو کردم. بعد 
بلند شد و از اتاقم رفت بیرون، قلبم داشت تند تند میزد. یکم دیگه قلبم میومد 

ي، ا. فقط تو خوش اخالقترآو تهتو حلقم. بابا این روانیه، یعني دقیقا مثل خود
شتم با خودم بحث میکردم که محسن  هه هه نخیر، دوتاتون اخالقتون گنده. دا
درو باز کرد و پیراهني رو که کثیل شده بود گذاشت روي تختم. محسن: اینم 
بشگگور. من: مگه من کلفتتم؟ پررووووووو. محسگگن: تق گگیر خودته، همش 

که. شگگک میکنن. بعدشگگم میخواسگگتي  شگگورهآرایش توئه، نمیتونم بدم مامان ب
اینهمه رنگ و روغن نمالي به خودت. و باز از اتاق رفت بیرون. نمیشگگورمش، 
تا بره گم شگگه. لباسگگو پرت کردم کل اتاق. شگگس محسگگن اومد توي اتاق و 
سن: پیراهن من کو؟  شتي؟ مح شت بهم نگاه میکرد. من: کاري دا همینجور دا

ورد انداختمش دور. محسگگن همینجور بر من: همون پارچه کهنه؟ به درد نمیخ
یدم و چراغ خوابو خاموش کردم. یکم  و بر داشگگگت نگاهم میکرد، دراز کشگگ
شتم. آي  شدم دل درد بدي دا صب  که بیدار  شد.  سته  بعدش دیدم در اتاق ب
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ما  یه واسگگگه  بدبخت بدبختیم؟ هرچي درد و  قدر  ما زنا این یا چرا  خدا نمیري. 
سن بلوغم ست. اون از  سي، زایمان. آخه ا ون،زنا شس عرو ین از این ماهانه، 

چرا خدایا چرا؟ رفتم دوش گرفتم و باز دراز کشگگیدم رو تخت. بهار زنگ زد. 
من: بنال. بهار: مرض و بنال. تو یه ذره ادب حالیت نیسگگت؟ من: نوچ، حالم 
خوب نیسگگگت. حاال زود بگو چیکار داري؟ بهار: آخه نیومدي گفتم شگگگاید 

دارم میمیرم. بهار: چرا؟ ماهانه؟ من: َپ نه َپ حاملم.  چیزیت شگگده. من: آره
بهار: بعیدم نیستا. من: برو بابا تو نامزد داري خطري هستي. من که هیگگگگگگچ. 
بهار: گمشگگو بابا، حاال راسگگتشگگو بگو با کي ریختي رو هم هان؟ من: با مرادي 

و رشت و يرفتیم خونه خالي. خوب شد؟ بهار غش غش خندید و گفت: وااااا
ا بهار: خوب خفه Liveکن آوا. من:ت گگور چرا عزیزم؟ من خودم الیو دیدم.)

شگگو دیگه. نمیاي نه؟ بهتر، امروز پیش کامي جونم میشگگینم. من: تل تو اون 
ستم یاد گرفتم. باي. من: برو  سنگ پا قزوینه. بهار: از دو ست که  قیافت، رو نی

شوهر ندیده. قطب کردم و باز از درد و ب شیدم روي تخت. حال يبمیر  ي دراز ک
ناهار رفتم پایین، این محسگگن باز آمخول کزازشگگو نزده بود و هار شگگده بود. مثل 
سن: من  شت زهرا. مح شید. ع ر بود که گفتم میخوام برم به اژدها نفس میک
امروز نمیتونم. من: چرا مثال؟ محسگگن: میگم نمیتونم، البد یه دلیلي داره. من: 

شه هرجور راحتي. ب سالم، نه مو عدبا بایلمو در آوردم و زنگ زدم به بابام. من: 
شت زهرا.  ستم بگم که من و آقاي راد میخوایم بریم به شده. فقط خوا چیزي ن
سن و گفتم: با  سمت مح شي رو گرفتم  شما اجازه بگیرن. بعد گو میخوان از 
سالم، بله، بله،  سن:  شما کار دارن. محسن پوفي کرد و گوشي رو گرفت. مح
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افظ. گوشیو داد دستم و با ع بانیت نگاهم کرد، پوزخندي زدم و چشم. خداح
رفتم توي ماشین نشستم. چند شس بعدش توي اتاقم بودم که دلم واسه محسن 
غش رفت. خیلي وقت بود که درسگگت و حسگگابي باهام حرف نزده و حتي گیر 
نداده بود. صگگب  براي نماز بیدار شگگدم، نمازم که تموم شگگد داشگگتم چادرمو تا 

سن پرید توي م سرش مح شت  ستم خورد به عطرم و افتاد زمین. پ یکردم که د
اتاق. باز اسلحش توي دستش بود. من: محسن چیزي نیست، داشتم چادرمو 
سن نگاه تحقیر آمیزي بهم کرد و  ستم خورد به عطر و افتاد. مح تا میکردم که د

ظاهر سگگگاز مه غلطي میکنن ولي براي  به، مردم ه عا خو فت: واق ما يگ ز ن
گاه کردم. من: چرا اینجوري میگي؟ محسگگن:  جس بهش ن با تع میخونن. 
مه چیزتون خبر  خانم پرند. من از ه ید  به موش مردگي بزن نمیخواد خودتونو 
دارم. من: همه چیز من چیه؟ میشگگه بهم بگي؟ خواسگگت از اتاق بره بیرون که 

 چیه؟ من حرفارفتم جلوش وایسگگتادم و به در تکیه دادم. من: منظورت از این 
چیکار کردم که داري با من اینجوري رفتار میکني؟ محسن من دوست دارم، تا 
شق آدمي  سن: من غلط کنم که عا ستم داري. مح اونجایي که یادمه تو هم دو
مثل تو بشم. سرم سوت کشید، دلم میخواست جواب دندون شکني بهش بدم 

اني شد و اومد ع ب نولي کوتاه اومدم. من: چرا؟ مگه من چیکار کردم؟ محس
بازومو گرفت توي دسگگتش و با ع گگبانیت زل زد به چشگگمام. دندوناشگگو از 
سن: فکر میکني  شده بود. مح صورتش قرمز  شار میداد رو هم و  ع بانیت ف
خبر ندارم که با مرادي ریختید روي هم و حاال هم خاک تو سرت شده؟ من با 

ه؟ من: چي؟ شگگد رمتعجس داشگگتم نگاهش میکردم، مرادي کیه؟ خاک تو سگگ
محسن منو چسبوند به در و با حرص گفت: خونه خالیو میگم. اول هاج و واج 
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نگاهش کردم. ولي یه دفعه همه چیز یادم اومد و مخم سگگوت کشگگید. یعني 
حرفهاي من و بهارو شگگنیده؟ حاال این چي در مورد من فکر میکنه؟ یهو مثل 

شت  ستم با م سینببر زخمي پریدم بهش و هر چقدر که میتون ه و و لگد زدم به 
شگگکمش ولي اون محکم وایسگگگاده بود و تکون نمیخورد. داد میزدم: تو غلط 
میکني که درمورد من اینجوري فکر کني. فکر کردي من مثل خودتم؟ اومدي 
گوش وایسگگگادي که چي؟ خاله زنک بازي؟ من با مرادي ریختم رو هم؟ من 

رفتم. من: گمشگگو همینجا گ وشگگوخونه خالي رفتم؟ اومد بره بیرون که باز جل
وایسا تا من حرفم تموم نشده حق نداري جایي بري. مگه تو نبودي که میگفتي 
من پاکم؟ پس چي شگگگد؟ همش حرف بود؟ همش واسگگگه? تظاهر بود؟ آخه 
عوضگگي من چطوري برم خونه خالي وقتي که هنوز توئه احمق که بهم محرمي 

با مرادي رفتم آ با دختر م ره؟بهم دسگگگت نزدي؟ فکر میکني  یه دختره،  رادي 
بریزم رو هم؟ از کنار تختم کتابمو برداشگگتم و پرت کردم طرفش که خورد به 
سگینه ش و هرچي عکس الش بود ریخت بیرون. من: اینه عشگق من. میبیني؟ 
کسگگي که یه روز خوبه و ده روز بده. کسگگي که به همه چیز و همه کس شگگک 

سي که فکر میکنه چون یه بار  شده همه  ضربهداره. ک خورده و بهش ه*ر*زگي 
ه*ر*زه ن. کسگگي که حتي یه نگاه محبت آمیز بهم نمیکنه. خوب ببینش، ببین 
این همونه که ادعاي با خدایي میکنه. این همونه که کتابهاي دیني و اسگگالمي 
میخونه. حاال داره اینجوري به دختر مردم تهمت میزنه. محسگگن همینجور با 

مختلل از خودش که ریخته بود روي  شگگیهاياتعجس داشگگت به عکسگگها و نق
صدام  صرف  ضعل میکردم، انگار همه? انرژیمو  ساس  زمین نگاه میکرد. اح
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کرده بودم. اتاق دور سگگرم چرخید و افتادم زمین. چشگگم که باز کردم ظهر بود، 
سرم به دستم وصل بود. چشمهامو روي هم گذاشتم، چرا سرم بهم وصله؟ کم 

شده بود. بلند شدم و به سوزن نگاه کردم. سوزنو از  يچکم یادم اومد که صب  
دستم کشیدم بیرون و بلند شدم. اما دو قدم که رفتم باز سرم گیج رفت و افتادم 
سعي میکردم بلند  شتم  شم. دا شم. باید بلند ب ضعیل با زمین. نه، من نباید 
بشم که محسن اومد توي اتاق و نشست کنارم که کمکم کنه. دستمو از دستش 
ستم  شم که د ست نزن. باز اومدم بلند ب شیدم بیرون و با غیظ گفتم: به من د ک
شونمو گرفت و برم  سن  شد. مح صورت افتادم زمین و لبم زخم  شد و با  شل 
گردوند و به صگگورتم خیره شگگد. بعد دسگگت انداخت زیر پام و بلندم کرد. منو 

هم  واهيخخوابوند روي تخت و از اتاق بیرون رفت. احمق حتي یه معذرت 
نکرد. ول کرد و رفت. برو بمیر که ازت متنفرم. همینجور داشگگتم گریه میکردم 
که در باز شگگد و محسگگن با جعبه کمکهاي اولیه اومد توي اتاق. روي تخت 
شتم.  ستتو بیار. محل نذا سن: د شدم. مح ست. اخم کردم و به پنجره خیره  ش ن

پاک کرد. زیر لس محسن دستمو با خشونت گرفت و خونها رو از جاي سوزن 
شل و پل کرده. نمیگه یه  شو  ست سن: دختره? احمق، زده د شت غر میزد. مح دا
وقت رگش بخوکه. بعد چسس زد به دستم و پنبه برداشت و خون لبمو پاک کرد. 
محسگگن: کله خرابتر از این من توي کل زندگیم ندیدم. زد لبهاي خوشگگگلشگگو 

هاي خوشگگگلشگگو؟ خی ید. لب خشگگگک بهش گفتم:  يلداغون کرد. قلبم لرز
شت  سن همینجور دا ستراحت کنم. مح بادیگارد، از اتاقم برو بیرون میخوام ا
شک ریختم. از اتاق که رفت  شیدم و ا شت بهش دراز ک منو نگاه میکرد، منم پ
که داده بود بشگگورمو در آوردم و گرفتم توي  بالشگگم پیراهني  بیرون از زیر 
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بودي اشگگکامو در  یکمدب*غ*لم. آخه من عاشگگق چي تو شگگدم؟ هروقت نز
آوردي یا بالیي سرم آوردي. از وقتي من اینو دیدم همش افتادم توي بیمارستان 
و با سرم سوراخ سوراخم کردن. در باز و بسته شد. اه بابا اینم حاال ول نمیکنه 
ها. بر نگشگگتم که بهش نگاه کنم. اومد نزدیک و روي تخت نشگگسگگت، دسگگت 

شش ب شتم فح شید روي موهام. برگ که قیافه? گرفته میالدو دیدم. میالد:  مدک
ند زدم و گفتم: اوهوم. میالد پیشگگونیمو  به زور لبخ یداري آوا. بهتري؟  ب
شار میاري؟ چرا اینقدر فکر الکي  سید و گفت: چرا اینقدر به خودت ف ب*و*
مده. چرا سگگرمتو اینجوري در آوردي؟  به روزت او هان؟ ببین چي  میکني 

سرت بیاد؟ اونوقت من چیکار کنم؟ لبخند  یيبال نمیگي خداي نکرده یه وقت
شم  شم. بعد می شم، خوب می ست، غذا بخورم، قوي می زدم و گفتم: چیزیم نی
همون دختر شیطوني که همه تشنه خونشن. میالد خندید و گفت: نه مثل اینکه 
به و جاي نگراني نیسگگت. من: میالد، منو مثل بچگیامون ب*غ*ل  حالت خو

ن نارم روي  بونيد مهرمیکني؟ میالد لبخ مد ک عد او فت: آره عزیزم. ب زد و گ
شو حلقه کرد  ست سینه ش، میالدم د شتم روي  سرمو گذا ست و منم  ش تخت ن
باز اینجوري ب*غ*لمون کرد.  دور کمرم. من: آخییش، نمردیم و داداشگگمون 
که من اینجوري  به مریضگگي زدي  میالد: اي شگگیطون، پس خودتو الکي 

ب*غ*لت گرون شگگده. باید در حالت  گه، جدیداک ب*غ*لت کنم؟ من: آره دی
سوزه تا ب*غ*لت کنه.  شي که آقا میالد یه نگاهي بهت بندازه و دلش ب مرگ با
میالد: آوا تو عاقل نمیشي نه؟ من: نوچ، تو هستي که عاقلي، دیگه لزومي نداره 
که من عاقل بشگگم. فردا صگگب  که بیدار شگگدم باز رفتم سگگر مزار مامانم. توي 
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شین  سن نگاه نکردم. وقتي ما صال به مح ستم و ا ش صندلي عقس ن باز روي 
برگشگگتم خونه بابا گفت که خانواده کمالي شگگس مهمونمون هسگگتن. این باباي 
منم نمیخواد بفهمه که آقا من ناسگگالمتي مریضگگم، دیروز بود که غش کردما. 

لي و شگگس شگگد و مهمونا اومدن. واه واه واه، نگاه قیافه هاي اینا رو. آقاي کما
پارسا کت و شلوار پوشیده بودن.خانم کمالي و پریسا هم همچین آرایش کرده 
صال لباس تنش نبود. دوباره  سي. پریسا که انگار ا بودن انگار میخوان برن عرو
شاال  شت مثل بز منو نگاه میکرد. واه ای سته بود و دا ش سا رو به روي من ن پار

ته بود انداخ شور. پریسا پاهاگاوي چش بگیري که اینقدر به چشات ننازي براد
رو هم و همه چیزش پیدا بود. نگاه بابا و داداشگگشگگو، عین خیالشگگونم نبود. آي 
شد  ست که می ش سالم کرد و رفت پیش میالد ن سن اومد  چیز به غیرتتون. مح
رو به روي پریسگگا. اه حاال رنگ لباس زیر پریسگگا رو هم میبینه. شگگیطونه میگه 

پاچتو جمبخرم بگم اییییي نفس کش،  تم که کن ضگگعیفه. لبمو گاز گرف بپر و 
دیدم خاله دسگگتمو گرفت و بهم لبخند زد. واي خاله اگه بدوني پسگگرت چه 
سگگینمایي رو به روشگگه که امشگگس اینجوري نمیخندیدي، خون گریه میکردي. 
آقاي کمالي و بابا داشگگتن با هم حرف میزدن، پریسگگا هم داشگگت سگگر میالد 

نبود، این پارسا هم این وسط همچین  نا حواسم به ایبدبختو میخورد. منم اصال
سس  صداي ا سرش که  ست با چماق بزنم تو  زل زده بود به من که دلم میخوا
صدا  صدا داره؟ خوب حاال میزنم که از این به بعد  سس آبي هم  آبي بده.مگه ا
بده. با صگگداي خانم کمالي به خودم اومدم. خانم کمالي: خوب عروس خانم 

عروس خانم؟ کي عروسگگه؟ نگاهش کردم،  ني؟ز خودت حرف بزنمیخواي ا
داشگگت به من و خاله نگاه میکرد. اي واي خاک عالم. واسگگه خاله خواسگگتگار 
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اومده؟ دوماد کیه؟ به دور و برم نگاه کردم، کسگگي که باهاشگگون نبود. نگاهم 
روي آقاي کمالي  ابت موند. یعني واسگگه این پیر خرفت اومدن؟ اي روزگار، 

؟ با زن و بچه هاش اومده خواسگگتگاري زن دومش. حاال خاله چطور دیدي
سن خوش غیرتو بگو. اي  ستگاریش؟ اه اه اه، مح شده که اینا بیان خوا ضي  را
شتم زل زدم به خاله و  سرت که آبروي هرچي مرده بردي. منم برگ خاک تو اون 

شاره میکر شت بهم ا شم و ابرو دا ي د. آخمنتظر موندم تا حرف بزنه، خاله با چ
میکشگگگه. من: خاله چیه؟ خجالت میکشگگي؟ خجالت نکش  جالتخاله خ

حرف بزن. چشگگمهاي خاله گرد شگگد و داشگگت با تعجس به من نگاه میکرد. 
شما باید حرف بزنید.  خاله: عزیزم همه منتظرن که حرف بزني. من: چرا من؟ 
گفتن عروس خانم. یه لحظه خونه غرق سکوت شد که با قهقهه میالد سکوت 

. من هاج و واج به میالد که داشگگت میخندید نگاه کردم. این تونه از بین رفخ
چشه آخه؟ محسن سرشو انداخته بود پایین و دستش روي دهنش بود و داشت 
میخندید. هر هر هر، رو آب بخندي. به دور و برم نگاه کردم که همه مثل ژله 

ش . بابا ناترون خله" هم فراز خنده میجنبیدن. بابا اینا روانین بخدا. از "یه چیزی
که از ع بانیت سرخ شده بود یه لبخند م نوعي زد و گفت: آوا جان، ایشون 
منظورشگگون به شگگماسگگت. من با دهن باز به خاله که از خجالت لخش گ?ل 
به خنگي و  له. خودمو زدم  نداخته بود نگاه کردم. چه گندي زدم، بیچاره خا ا

مالي: آره خانم ک ما ام گفتم: چي؟ من عروسگگم؟  مدیم  شگگگسعزیزم،  او
شتم  سه کي؟ آقاي کمالي؟ بعد برگ ستگاري من؟ وا ستگاري تو. من: خوا خوا
ته بود. این  ندشگگو گرف به زور جلوي خ گاه کردم، میالد  مالي ن قاي ک به آ
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حال تو رو هم میگیرم.  ته بود. صگگبر کن  به من چیزي نگف ک*ث*ا*ف*ت 
سرم. سا پ سه پار س نتوي دلم گفتم آها خانم کمالي: اي واي نه عزیزم، وا ا پار

به من در مورد این موضگگوک چیزي نگفته بود. خانم  خانم. من: ولي کسگگي 
صحبت کن. من:  شکال نداره، االن که فهمیدي یکم از خودت  کمالي: حاال ا
چي بگم واال، شما که از همهچیز ما خبر دارید. دیگه نمیدونم چي باید بهتون 

جون برن توي حیاب  واازه بدي پارسگگا و آبگم. آقاي کمالي: احمد جان اگه اج
و با هم حرف بزنن. بابا: اختیار دارید، من که حرفي ندارم. آوا جان ایشگگونو 
که من  نداره  جان، لزومي  پدر  لدن  که راهو ب مایي کن. من: خودشگگون  راهن
ببرمشون. پارسا بلند شد ولي من همینجور نشسته بودم. خاله دستمو گرفت و 

شگگدم و بدون اینکه منتظر پارسگگا بمونم  دم پوفي کردم و بلنبهم لبخند زد. من
رفتم توي حیاب. رفتیم زیر آالچیق نشگگسگگتیم. همینجور سگگگاکت خودمو با 
موبایلم مشگگخول کرده بودم که پارسگگا صگگدام کرد. سگگرمو گرفتم باال که دیدم 
دستي به موهاي بورش زد و بردشون عقس. پارسا: نمیخواي چیزي بگي؟ من: 

پس من میگم، همونطور که میدوني من ??  خوبفي ندارم. پارسگگا: نه من حر
شمال و  شین و خونه و ویال توي  شرکت بابا کار میکنم. دوتا ما سالمه، توي 
شه به  شیراز دارم. من آدمیم که همی سون و چندتا مخازه هم توي  زمین توي لوا

ست بر نمیدارم. باور کنی سم د ستم نر سیدم و تا به خوا سته هام ر ه من د کخوا
خوشبختتون میکنم. من: چطوري؟ پارسا: هرچي که بخواید زیر پاتون میریزم. 
طال، جواهر، ماشین، هر مسافرتي که خواستید. من: اینا که حاال خودمم دارم 
و چشگگم و دلم سگگیره. خوشگگمم نمیاد مثل این تازه به دوران رسگگیدها از مال و 

ست، شبختي توي این چیزا نی شبختي به اینه  منالم حرف بزنم. خو آدما  هکخو
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هم دیگه رو دوسگت داشگته باشگن. به هم احترام بزارن. مثل کوه توي سگختیها 
پشت هم باشن. فکر نکنم که شما بتونید این کارا رو براي من انجام بدید. بعد 
سمت من بود. خانم  سرها  شدم همه  سمت خونه. داخل که  شدم و رفتم  بلند 

نه هنوز تو راهم یه دو مو نگاه کردم و گفتکمالي: اومدید؟ من برگشگگتم عقب  :
دقیقه دیگه صبر کنید میرسم. مثل بستني آب شد و رفت تو زمین که دلم خنک 
شیطون. آقاي کمالي: خوب  سازي خندید و گفت: اي  سه? ظاهر  شد. ولي وا
عزیزم به کجاها رسگگیدید؟ من: به نقطه سگگر خط. آقاي کمالي به زور خندید و 

هم نمیخوریم. پریسگگا: وا چرا؟ پارسگگا  بهن: یعني اینکه ما گفت: یعني چي؟ م
از در اومد تو و اخمهاش تو هم بود. من: چونکه هر چقدر که برادر شگگما ناز و 
شون بجاي من  شه و ای شتباهي ب شک و خشنم. میترسم آخر یه ا ظریفه، من خ
حامله بشگگن. با این حرفم میالد پقي زد خنده، حاال محسگگن هرکاریش میکنه 

گه این ساکت میشه. تو دلم قربون صدقش رفتم که زد قهوه ایشون کرد. خانم م
کمالي که حسابي ترش کرده بود گفت: وا، این حرفا یعني چي؟ من: واضحتر 
شته بود  ست گذا ست و خانومه؟ میالد د سر نی شما پ سر  از این باید بگم که پ

اشگگک روي دهنش که صگگداي خنده ش باال نره و صگگورتش سگگرخ شگگده بود و 
با مهمونه؟ من: خوب چي بگم  چه طرز حرف زدن  با: آوا، این  با خت.  میری
بهشگگون؟ خودشگگون یعني نفهمیدن که پسگگرشگگون مشگگکل داره؟ یعني اینقدر 
اعتماد به نفسشون باالست که پا شدن اومدن خواستگاري من؟ پریسا از جاش 

شد و گفت: حاال مگه خودت چه تحفه اي هستي؟ من: من هر تحفه  اي بلند 
دست خورده و عملي نیستم. حاال هم بفرمایید برید بیرون.  يکه باشم، تحفه 
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مالي: فکر کرده نوبرشگگو آورده  فه? همشگگون دیدني بود. خانم ک یا که ق واي 
دختره? بیادب. بشگگین و ترش کن ببینم کي میاد با این اخالقت میگیرتت. من: 

ارسگگا جون زندگي من حاضگگرم به قول شگگما اینجا بترشگگم ولي با خانمي مثل پ
. بابا همینجور داشگگت دنبالشگگون میرفت و ازشگگون عذر خواهي میکرد. نمنک

میالد هم همینجور دراز کشگگیده بود و مثل کرم به خودش میخیچید و داشگگت 
میخندید. خاله: کار خوبي نکردي عزیزم. من: خاله حقشگگون بود، چشگگشگگون 

بام با هاومدم قبل از اینکدنبال پولمونه. یه مشگگت آدماي تازه به دوران رسگگیده. 
سادم و بهش  شنیدم. وای صدام میکرد  شو که  صداي فریاد بیاد فرار کنم که یهو 
نگاه کردم. بابا: این چه جلل بازي بود که در آوردي؟ آبرومو جلوشگگون بردي. 
که  قدر مهّمن  ها این یده  به دوران رسگگ تازه  من: آبروتون چرا بره؟ یعني این 

فه شو، اگه نره؟ بابا: خ بروتونتي بهشون بدي که آمیخواستي دخترتو دستي دس
ستي. نه اینجوري با آبروي  ضي نی شون میگفتي که را ست به ستیش در نمیخوا
من بازي میکني. من: غلط کردن اومدن خواسگگتگاري من. اصگگال کي به اینا 
اجازه داد که بیان؟ بابا: من. حرفیه؟ من: شگگما باید اول از من اجازه میگرفتید. 

اینجا خونه? منه و من هر کاري دلم میخواد میکنم و تو حق نداري هیچ بابا: 
با پول کثیل  به واال، حاال چونکه این خونه  فه اي بکني. من: خو غلط اضگگگا
شماست، باید هرکاري که دلتون میخواد بکنید. واقعا که پستید، به جز خودتون 

ست. باب سي براتون مهم نی ستید و نظر ک سبه فکر کس دیگه اي نی شو بلند ا د ت
یکي زد توي گوشم. پرت شدم روي زمین. اي بابا خس یه ندایي میدادي  وکرد 

تا خودمو محکم بگیرم و نخورم زمین. عجس دوره زمونه اي شگگگده، پدر هم 
پدرهاي قدیم. بلند شگگگدم و خون دهنمو تل کردن. پوزخند زدم بهش. بابا تا 
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 شگگوجلوز بزنتم که میالد پوزخند منو دید ع گگبي تر شگگد و اومد نزدیک که با
گرفت. میالد: اجازه نمیدم دیگه روي آوا دسگگگت بلند کني. بابا با تعجس به 
شما  شو اونور تا نزدم تورو هم داغون کنم. میالد:  میالد نگاه کرد. بابا: برو گم
شما کوتاه اومدم. از  شتباه کردم که جلوي  هیچ کاري نمیتونید بکنید، تا االنم ا

ست بزن شورشو در میاري. بابا: حاال . دیياین به بعد نمیذارم به آوا د گه داري 
نه م بیرون. میالد:  ید از خو ید؟ بر قد علم میکن تا جلوي من  ما دو گه شگگ دی
مطمئن باشید که ما چیزي توي این خونه نداریم که با رفتنمون از دستش بدیم. 
ولي اینجا میمونیم و شگگما هم هیچ کاري نمیتونید بکنید. چونکه این خونه به 

سم مامان بوده ست. اي جان، با این حرفش قند تو  ا سم من و آوا که حاال به ا
دلم آب شگگگد. بابا: یعني میگي که من از این خونه برم بیرون؟ میالد: نه، من 
کسگگي رو بي خونه نمیکنم. به مال و منالمم نمي نازم. اینقدر َمردم که بذارم 

شکش با خ. بامشما توي این خونه باشید و تا چیزي شد تهدید به طردتون نکن
زده بود. منم دسگگت کمي از بابا نداشگگتم. میالد دسگگتمو گرفت و با خودش برد 
باال. توي اتاق که تنها شگگدیم همینجور زل زدم بهش. اولین بار بود که اینقدر 
فداي  بارونش کردم. من: الهي  ع گگبي میدیدمش. پریدم ب*غ*لش و ماچ 

شگگم. الهي من بمیرم ب تداداش با غیرتم بشگگم. الهي من قربون اون ع گگبانیت
برات که از آجیت طرفداري میکني. میالد نگاهي بهم کرد و صورتمو گرفت تو 
دسگگتاش. میالد: ببین چجور زده که جاي دسگگتش مونده. تو چطوري با کتکي 
که این زده باز جرات میکني که جلوش وایسگگي؟ من: بابا خواهرتو دسگگت کم 

میدادم. میالد پیشگگونیشگگو  رسگرفتیا، من خودم به جکي چان و بروس لي د
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چسگگبوند به پیشگگونیم و خندید. من: حال کردم چه جوري زدي خانواده کمالي 
با خندهات قهوه اي کردي. میالد: دختر تو چقدر بالیي. من اگه جاي تو  رو 
شتم از ع بانیت و غ ه منفجر  سیلي که بابا بهم زد االن دا بودم بعد از اون 

س ستي ذوق میکني؟ د ش شدم. تو ن ت انداختم دور گردنش و گفتم: کتکهاي می
بابا مهم نیسگگت. دیگه بهشگگون عادت کردم. طرفداریهاي تو مهمه که منو مرده 
ستم بخوابم، به اتفاقهاي امروزم فکر مي  شس که مي خوا شتها.  )همون منو ک
بابا  به اونا زدم و از  کردم. واقعا عجس جراتي دارما. چجوري این همه حرف 

چ یدم؟ واي  مدن سگگ هنترسگگ له او خا که فکر کردم براي  وتي دادم وقتي 
خواستگاري. لباس محسنو از زیر بالشت در آوردم و تو ب*غ*لم گرفتم. بوي 
عطرشو میداد. اونروز که داده بود که بشورمش، برداشتمش براي خودم و الکي 
بهش گفتم که انداختمش دور. با اینکه خیلي از دسگگتش ناراحت بودم و دلمو 

ولي بازم تا نگاهشگگو میدیدم دلم میلرزید. توي همین فکرا بودم  ،شگگکونده بود
سمت در که دیدم محسنه. باز  سایه? یکیو دیدم، برگشتم  شد و  که در اتاق باز 
پشتمو کردم بهش و دراز کشیدم که بیخیال شه و بره. صداي قدمهاشو میشنیدم 

شتم. یهو با  شت گذا شد. پیرهن رو زیر بال شت بهم نزدیک می کت یه حرکه دا
دراز کشگگید و از پشگگت منو گرفت توي ب*غ*لش. من هي تقال میکردم که از 
دسگگتش در برم. من: ولم کن محسگگن حوصگگلتو ندارم. محسگگن: آوا خواهش 
میکنم حرفمو گوش کن. من: نمیخوام، به اندازه? کافي حرفهاتو شگگنیدم. اگه 

گه ت دیبلند نشي جیغ میزنما. محسن یه دستشو گذاشت روي دهنم و با دس
صورتم آورد که  شو نزدیک  صورت ستمو گرفت.  ش منو روي کمر خوابوند و د
نفسم بند اومد. محسن: آوا ازت میخوام که منو ببخشي. تو راست میگي، من 
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که خودتو  ندارم. ولي ازت میخوام  قت تورو هم  یا احمقم، خرم، عوضگگیم. ل
چي؟ چه  ديیجاي من بذاري. اگه تو بودي و این حرفا رو از زبون من میشگگن

حالي میشگگدي؟ دیگه آروم شگگده بودم و هیچ تالشگگي واسگگه در رفتن نمیکردم. 
واقعا اگه من جاي محسگگن بودم چیکار میکردم؟ شگگاید بدتر از این میکردم. 
محسن آروم دستشو از روي دهنم برداشت. محسن: به چي فکر میکني؟ من: 

رو هم ریختین و  که من اگه جاي تو بودم و این حرفا رو از زبون تو میشگگنیدم
شت نگاهم  سي میدادم. محسن اول همینجور دا حامله اي، تورو با پارسا عرو
میکرد، کم کم لبخند زد، بعدش شروک کرد به خندیدن. محکم ب*غ*لم کرد. 
محسگگن: آوا بخدا خیلي دوسگگت دارم. خیلي زیاد. من: منم دوسگگت دارم. از 

ت بود و داشگگتیم به هم ب*غ*لش اومدم بیرون، دوتامون سگگرمون روي بالشگگ
نگاه میکردیم. چقدر دلم براش تنگ شگگده بود. من: محسگگن چرا تو اینجوري 
شت  شو گذا ست سن د میکني؟ این کارات چیه؟ بخدا داري دیوونم میکني. مح
روي لبم و گفت: شگگشگگش، میدونم عزیزم که خیلي بدم.شگگکاکم، ولي تو هم 

باز اعتماد کنم و خو بخورم. فکر  بهدم ضگگرباید درکم کني. همش میترسگگم 
هاي دلمو  که حرف باشگگم؟ دلم نمیخواد  کت  که نزدی میکني من دلم نمیخواد 
بهت بزنم؟ ولي خودتو جاي من بذار، همه چیز آماده سگگت و چند روز قبل از 
عروسگگیت ببیني نامزدت توي ب*غ*ل یکي دیگه سگگت. چي میکشگگي؟ با این 

جا  نب*غ*ل محسگگحرفش مورمورم شگگد و لرزیدم. مثله گربه خودمو توي 
دادم. من: واي نه، من که دیوونه میشم. محسن قول بده که از این به بعد اینقدر 
بداخالقي نکني و بشي همون محسني که من عاشقش شدم. سرشو بلند کرد و 
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سن  شقمي؟ من: خوب آره. مگه چیه؟ مح سن: تو عا شمهام. مح زل زد به چ
ه کرد ب کلش. بعد شگگرولبخند قشگگنگي زد و باز منو محکم گرفت توي ب*غ*

خندیدن. من: به چي میخندي؟ محسگگن: دختر تو گوله آتیشگگي، این چه کاري 
بود با خانواده کمالي کردي؟ سگگرمو بلند کردم و به محسگگن نگاه کردم. من: 
ستگاري.  سه خاله اومدن خوا سوتي رو؟ فکر کردم وا سن دیدي  وااااااي مح

شده بود. محسن خن سرخ  شد.  لخشدید که چال بیچاره خاله از خجالت  پیدا 
دلم غش رفت و پریدم چالشگگو ب*و*سگگیدم. محسگگن مهربون نگاهم کرد. 
شتي به بهار میگفتي؟  ضیه اون حاملگي چي بود که دا سن: حاال نگفتي ق مح
من: واي نگو، من این بهارو ببینم میکشگگمش. دیوونه? خرفتي. دیدي بخاطر 

گاه. دانشگگ محالم بده نمیااون من توي چه م گگیبتي افتادم؟ هیچي بهش گفتم 
گفت مریضگگي؟ گفتم پ نه پ حاملم. دیگه همینجوري شگگوخي کردیم که 
گفتم از مرادي حامله شگگدم. محسگگن دسگگتمو گرفت و ب*و*سگگید: معذرت 
میخوام که بهت شگگک کردم. لبخند زدم و هیچي نگفتم. محسگگن جاي سگگیلي 

سن: آوا نمیدونم اگه میالد دخالت نک ستبابا رو نوازش کرد. مح  مرده بود میتون
جلوي خودمو بگیرم یا نه. خیلي بد زد، تازه داشگگت اون زخمه خوب میشگگد، 
حاال اینم اضافش شد. دستشو گرفتم و لبخند زدم. توي سکوت داشتیم به هم 
نگاه میکردیم، دسگگتمو گذاشگگتم روي بازوش و زخم دسگگتشگگو ناز کردم. رفتم 

. دبا تعجس نگام میکرنزدیک و جاي زخم بازوشو ب*و*سیدم. محسن داشت 
با غیرت هم توي این دوره  هاي  بت کرد مرد که بهم  ا یه  جاي زخم من: این 
زمونه پیدا میشن. تا آخر عمر هروقت ببینمش یاد شجاعتت مي افتم. محسن: 
به  عد غش غش شگگروک کرد  باالییشگگو هم ب*و*س کن. ب خوب اون زخم 
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سگگن: به تو چه؟ خندیدن. من: باالییشگگو خودت ب*و*س کن، به من چه. مح
داغون کردي بعد میگي به من چه؟ با تعجس گفتم: من؟ محسن:  موزدي دست

بله آوا خانم، یادت نیست یه بار اتاقتو بهم ریختي. بعد مجسمه رو پرت کردي 
که خورد به دیوار و یه تیکه ش پرید و خورد به بازوم؟ تازه یادم اومده بود. از 

. محسگگن: شگگید، اصگگال یادم نبود. ببخخجالت نگاهمو ازش دزدیدم. من: اوه
نس*و*سگگیش  تا  گذرم.  یدي ازت می لت کشگگ جا حاال چون خ فکر نکن 
نمیبخشگمت. از اینهمه شگیطوني خنده م گرفته بود. آروم جاي اون زخمش رو 
هم ب*و*سگگیدم. من: حاال خوب شگگد؟ محسگگن: اي بد نشگگد. من: پررو. 

نتمون. درت هم که محسگگن: خوب آوا من برم دیگه، میترسگگم کسگگي بیاد و ببی
. من: آره یه آدم فوضولي اومد کلیدمو برداشت و رفت. محسن: البد رهکلید ندا

ضولي کرده دیگه. من: من به این عاقلي، چیکارش  ضولي کردي که اونم فو فو
سید و  شونیمو ب*و* سن پی صدامو در بیاره. مح شش میاد  دارم. خودش خو

شنوه که دیوونه صداتو ن شه. من: ِا؟ پس خوب آتویي  گفت: اون اگه یه روز  می
دستم دادیا. دست درد نکنه. بعد غش غش خندیدم. محسن سرشو تکون داد و 
مثل جن از اتاق رفت بیرون. خدا جون مرسگگي، اون حرفایي که اونروز زدم از 
سي  شه؟ مر ست دارم، یه موقب اونو ازم نگیریا، با سنو دو ته دلم نبودا. من مح

. آخي چه روز مشگگدم و به دور و برم نگاه کردفدات، شگگس بخیر. صگگب  بیدار 
خوبیه. زود دوش گرفتم و رفتم توي آشگگخزخونه. محسگگن مثل همیشگگه داشگگت 
روزنامه میخوند. ولي جواب سگگالممو با لبخند داد. با اشگگتها شگگروک کردم به 
صبحونه خوردن، خاله از آشخزخونه رفت بیرون و صخري خانمم داشت ظرفها 
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شین  شت توي ما شویي. دلم ه*و*س کرد که یکرو میذا محسنو اذیت  مظرف 
کنم. روزنامشگگو کشگگیدم پایین و واسگگش ابرو تکون دادم. محسگگن خندید و باز 
روزنامشگگو خوند. باز کشگگیدمش پایینو واسگگش ب*و*س فرسگگتادم. یهو دیدم 
چشگگمهاي محسگگن تا حد امکان باز شگگدن و داره منو نگاه میکنه. با یه حرکت 

 رو گذاشگگت کنار. مهیش که یعني تو عقل نداري و روزنابامزه اي زد تو پیشگگون
منم خوشگگحال باز شگگروک کردم به خوردن و به محسگگن نگاه کردن. یه لقمه 
درست کردم و گرفتم جلو دهنش. هي با ابرو اشاره میکرد که نه زشته. هرکاري 
کردم نخورد، منم اخم کردم و خودم لقمه رو خوردم.سگگنگیني نگاهشگگو حس 

هي داره با پاش میزنه به پام.  میزروي خودم نیاوردم. دیدم از زیر  کردم ولي به
شو در آورده. من با  شو چپ کرده و زبون شمها با اخم بهش نگاه کردم، دیدم چ
به این آدم دیوونه نگاه میکردم. نتونسگگتم جلوي خندمو بگیرم و غش  تعجس 

ن سگگغش خندیدم. صگگخري خانم برگشگگت که ببینه به چي میخندم که یهو مح
چاي میخورد و از چیزي خبر نداره.  اشگگتخودشگگو جمب و جور کرد و مثال د

من: ماماني یاد یه کار این کامي دیوونه افتادم. صگگخري خانم لبخند زد و از 
آشگگخزخونه رفت بیرون. همینجور داشگگتم میخندیدم که محسگگن یه لقمه گرفت 

ِا ، ول کن. جلوي دهنم. لقمه رو خوردم و انگشگگتشگگو گاز گرفتم. محسگگن: ِا 
گرفته بودم گفتم: نه، من هرچي توي دهنم اومد  گازهمینجور که انگشگگتشگگو 

دیگه درش نمیارم. محسگگن با چشگگاي گرد شگگده داشگگت نگاهم میکرد و البد 
میگفت این آدم خوره. ولي دلم براش سوخت و انگشتشو ول کردم. با یه حالت 

مادر شگگوهرمو  لوسگگي گفتم: مادر جون عزیزم کجا رفت؟ محسگگن: کي؟ من:
یه ابروشگگو با حالت بامزه اي انداخت باال و گفت:  سگگنمیگم؟ خانم راد. مح
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ببینم، خوب داري شگگوهر شگگوهر میکنیا. چشگگم منو دور دیدي که هي شگگوهر 
شگگوهر میکني؟ بیجا کردي که زن کسگگي بشگگي، تو فقط زن من میشگگي. حاال 

 با زبون بينوبت من بود که با چشگگمهاي گشگگاد شگگده بهش نگاه کنم. یعني 
نمیاد بهم بگي شوهر. آخرشم اونجوري گفت  خوشمزبوني داشت میگفت که 

که مثال من ناراحت نشگگم. من: بابا تو یه چیزیت میشگگه. من برم آماده بشگگم که 
دیرم شد. زود رفتم آماده شدم و به حرفها و کاراي محسن فکر میکردم. محسنم 

سوا شه خیلي خوش اخالقه ها.  شم، اگه بخواد خوب با ستم ب شین که خوا ر ما
سن اوم ست و رفت  دمح ستم. بعدش درو ب ش در جلو رو برام باز کرد و منم ن

پشت فرمون نشست. من: بابا با احساس، یکم احساساتو واسه روز دیگه هم 
سر کش زدم که  شدنیه عزیزم. یه لبخند پ سات من تموم ن سا سن: اح بذار. مح

ه ماشگگین میروند همینجور به فکر کنم محسگگن آب دهنش راه افتاد. وقتي ک
ستش  شیده و مردونه.  نگاهد شتهاي ک ستش مردونه و قویه. انگ میکردم. چه د

داشتم ت ور میکردم که با حلقه چه شکلي میشه. به دستش که روي دنده بود 
نگاه کردم، دسگگتمو گذاشگگتم روي دسگگتش. برگشگگت و نگاهم کرد، لبخند زدم 

 ودیدم کامي نیسگگت و بهارم اخمهاش تاونم لبخند زد.وقتي رفتم توي کالس، 
همه. اي بابا، اول نامزدي دعوا کردن. من: سگگالم، چطوري؟ بهار: سگگالم، بد. 
من: چرا عزیزم، چي شده؟ بهار: کامي امروز گفت که نمیاد، از دیروز سرماي 
شدیدي خورده. من: بس که نامزدت نخورده ست، اینهمه چیزو ول کرده سرما 

 میزنم تو فرق دارموا حوصگگله ندارم تفنگ محسگگنو بر میخورده؟ بهار: ببین آ
سرتا. من: اوال که محسن نه و آقا محسن. بعدشم تا وقتي که آقا محسن هست 
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شگگما هیچ غلطي نمیتونید بکنید. باشگگگه عزیزم؟ بهار: برو بابا، اتفاقا خیلیم 
خوشحال میشه که از شرت خالص شه. من: ببینم، مگه تو توي قلبشي که این 

. من: آره. بهار با تعجس داشگگت قلبشگگيا رو میزني؟ بهار: نه پس تو توي حرف
نگاهم میکرد که کامي از در لنگان لنگان اومد تو. اومد پشت سرمون نشست. 
برگشگگتیم و بهش نگاه کردیم. پیدا بود که حسگگابي مریضگگه. من: چرا پاشگگدي 

و دیگه. اومدي ؟ برو خونه اسگگتراحت کن. بهار: کامي، راسگگت میگه پاشگگو بر
? عشگگقمو با قیافه? نحس تورو ببینم و برم. حاال افهکامي: اومدم اینجا که قی

حرفیه؟ من: غلط کردي، کامي پاشگگو برو خونه تا نزدم همینجا شگگگل و پلت 
نکردم. کامي: باشگگه بابا، ولي بذارین واسگگتون یه چیزي تعریل کنم. بچه ها 

تاب تعریل کردن. همه دورش جمب شگگدن و بعد کامي شگگروک کرد با آب و 
آمخول بزنم، از شگگگانس ما یه دختر تازه کار اومد آمخول منو  مکامي: امروز رفت

بزنه. همینجوري که سگگرنگو گرفته بود توي دسگگتش، لرزون لرزون اومد پیش 
سم  سابي زرد کرده بودم از تر سم الله الرحمن الرحیم منم که ح من و گفت: ب

 تونسگگدیگه، دختره اینقدر خندید که نت گفتم: اشگگهد ان ال اله اال الله. هیچي
شد،  شکر یکي دیگه اومد زد. با این حرفش کالس غوغا  آمخولو بزنه و خدا رو 
همه داشگگتن غش غش میخندیدن. همینجور داشگگتیم میخندیدیم که دیدیم یه 
پسر جوون اومد توي کالس. واا، چجوري دانشجو وسط سال اومده؟ همه بر 

سالو بر نگاهش میکردیم که دی سر:  ساد. پ شت میز وای س م،دم رفت پ تاد من ا
جدیدتون هسگگتم که به جاي آقاي باغبان در خدمتتونم. با این حرفش همه وا 
شما  شید  شایار از ته کالس گفت: ببخ رفتیم، یعني چي؟ آخي آقاي باغبان. خ
اسمتون چیه؟ پسر: مودب پور هستم. نشست یکم از اخالق و قوانینش حرف 
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بردم. مو?دب پور:  االاگه کسگگي سگگوالي داره بگه. دسگگتمو بزد. بعد گفت که 
شما  سوال توي ذهنم بوده که چرا  شه این  ستاد، همی شید ا بفرمایین. من: ببخ
همیشگگه آخر کتاباتون بد تموم میشگگه؟ باز کالس غوغا شگگد و همه داشگگتن 
ستاد، همه? کتاباتون آدمو دپرس میکنه.  ست میگه ا ستو: آره را میخندیدن. پر

ست میکنه  رشولش کلي میخندي و میخندي، یهو آخمن: ا همچین میزنه دپر
که همه? خنده هایي رو که کردي از دلت در میاره. برگشگگتم به آقاي مودب پور 
نگاه کردم که برعکس ت گگورم همینجور با لبخند داشگگت بهم نگاه میکرد. منم 
با چشگگمهاي خاکسگگتري  له بود،  با ?? سگگگا یه جوون تقری بهش لبخند زدم. 
شت که  شنگي دا سبزه که جذابیتشو دو برابر میکرد. لبخند ق خوشگل. پوست 
دل هر آدمیو میبرد، هر آدمي جز من که عاشق چشمهاي به رنگ شس محسن 
بودم. اسگگتاد شگگروک کرد به درس دادن، منم هر از گاهي یه چیزي میخروندم که 

شتیم ا سن دا شدن کالس، با مح  ز کالسبچه ها ریز میخندیدن. بعد از تموم 
ص ستاد  شه یه لحظه  داممیرفتیم بیرون که ا شید خانم می کرد. مو?دب پور: ببخ

تشریل بیارید. رفتیم پیشش که یه نگاهي به محسن کرد و گفت: اجازه میدید 
یه لحظه با ایشون تنهایي صحبت کنم؟ محسن یه نگاه به سر تا پاش انداخت 

نگاه جذابت برم من.  که فکر کنم بیچاره خودشگگو خیس کرد، آي قربون اون
دورتر وایسگگاد، ولي میدونسگگتم که همه چیزو داره میشگگنوه.  ممحسگگن رفت یک

مو?دب پور: ببخشگگید میشگگه اسگگمتونو بدونم؟ من: پرند هسگگتم. مو?دب پور: 
خانم پرند، ایشون نامزدتون هستن؟ اخم کردم و گفتم: چطور؟ صداشو صاف 

شون گفتم که برن اما  شما رو کرد و گفت: هیچ، آخه به شون نمیاد که  انگار دل
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. باز با اخم گفتم: شما میتونید برید از دفتر درمورد من بخرسید. کارتون کننول 
شتم،  ضولي کردن ندا شید؟ ق د فو شد؟ مو?دب پور: چرا ع بي می تموم 
کنجکاو شده بودم. راستش میخواستم بگم درسته که نظم کالسو بهم میزنید، 

شم میاد شیطنتاتون خو ست. بهش نگاولي از  شیطنتتون به جا ردم. ک ه. چون 
داشگگت بهم لبخند میزد، منم لبخند زدم و زود خدافظي کردم. سگگوار ماشگگین 
شدیم. محسن باز اخم کرده بود. محسن: این مرتیکه چي میگفت؟ برگشتم با 
یه لبخند گشگگاد بهش نگاه کردم. من: تو که همه چیزو با رادارت شگگنیدي دیگه 

سن  سي؟ مح شو بگیره. لبخنچرا میخر ست جلوي خنده  س زد و زیر ل دينتون
گفت: بال. من: جانم کارم داشگگتي؟ محسگگن: من صگگد دفعه به تو گفتم آرایش 
نکن، موهاتو بیرون نیار. من: واا محسگگن، من که دیگه آرایشگگم فقط یه ریمل و 
سن:  شه نمیزنم، دیگه چي؟ مح سن: همونم نمیخوام بزني. من: با رژ لبه. مح

شنگتره. با  عيچیه؟ بلوند کردي، رنگ موهاي طبی این موهات خودت خیلي ق
جا  هاي طبیعي منو از ک نگ مو گاه کردم. من: تو ر جس برگشگگتم بهش ن تع
دیدي؟ محسن: ندیدم. من: دروغگو دشمن خداست، عکسمو دیدي؟ محسن 
سمو دید زدي؟  ستم داري که عک ساکت بود. ذوق کردم. من: یعني اینقدر دو

ستخفرالل سن: ا صال همینجا برو منه. دختر تو چرا چرت و پرت میگي؟ مح : ا
سیدم به جایي  سن: چرا؟ من: تو برو تا من بهت بگم. وقتي ر سمت چپ. مح

شاید ? شینو پارک کنه. من: ببین، کار من  ستم ما ستم، ازش خوا ? -که میخوا
سگگگاعت طول بکشگگگه. میخواي برو خونه یا جایي اگه کار داري. من اینجام. 

. محسگگن: اینجا چیکار داري؟ مانجام دادم زنگ میزنم بیاي دنبالکارامو که 
من: تو کاریت نباشه، فقط زنگ زدم بیا. پیاده شدم و زودي رفتم از پله ها باال. 
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ستقبالم.  سمش مریم بود اومد ا شگیم که ا شگر همی تا درو باز کردم همون آرای
عزیزم؟ من: مریم مریم: به به، آوا جون. چه عجس از این طرفا؟ راه گم کردي 

نکنه، دختر من که همین یک ماه پیش پیشگگت بودم.  ارتجون خدا بگم چیک
? بار میومدي. االن کم پیدا شگگگدي. من: یکم -مریم: آخه تو قبال ها ماهي ?

با، من کي واسگگگه تو  با نه  تار بودم، خوب ببینم تو االن مشگگخولي؟ مریم:  گرف
کنارم وایساد. مریم: خوب بگو مشخول بودم؟ بیا عزیزم بشین. نشستم و اومد 

چیکار میخواي برات کنم؟ میخواي باز از ریشگگه برات بلوند کنم؟ من:  مجون
نه، ایندفعه میخوام یه دسگگت قهوه اي شگگکالتي کني. وقتي کارش تموم شگگد 
به  ما. زنگ زدم  که اي شگگگده بود جس تی گاه کردم، ووي ع نه ن خودمو توي آی

 یناشد امکان کشیدم جلو و رفتم سوار ممحسن که گفت دم دره. مقنعه مو تا ح
شگگدم ولي بهش نگاه نکردم. محسگگن: بریم؟ من: اوهوم. نگاه خیره شگگو روي 
که  نه  ماشگگینو روشگگن کرد و حرکت کرد. خو عدش  خودم حس میکردم، ب
رسیدیم، م*س*تقیم رفتم توي اتاقم. لباس عوض کردم، موهامو باز گذاشتم و 

صخري  صداي  شنیدم. درو باز کردآرایش مالیمي کردم.  شت در   مخانومو از پ
شدي. من: بهم  شگل  شاال چقدر خو صخري: واي مادر ما با تعجس اومد تو. 
میاد ماماني؟ خوب شدم؟ صخري: آره مادر، االن قیافت به سنت میخوره. اون 
چي بود موهاتو زرد کرده بودي انگار یه زن ?? ساله بودي. من: نه ماماني دیگه 

قدرا هم سگگنمو پایی اون با هم رفتیم  یداد.  و جلوي تلویزیون  نباال نشگگون نم
سن نتونه قیافه مو  شه و مح شتم به پله با ستم که پ ش ستم. از عمد جوري ن ش ن
ببینه. محسن اومد و حس کردم که پشتم وایساده. محسن: سالم. محل نذاشتم 
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و اصال تکون نخوردم. محسن: سالم عرض شد، با کي کار دارید؟ بلند شدم 
ما اونو و آر کار دارم، شگگ با دوسگگگت پسگگرم  یدم سگگمتش. من: من  وم چرخ

شت، چهارتاي دیگه هم قرض گرفته بود و  شم دا سن دوتا چ سید؟ مح شنا می
داشگگت به من نگاه میکرد. یکم اومد نزدیک و با دقت نگام کرد. محسگگن: آوا 
سن: خوب معلومه، بد.  تویي؟ چقدر تخییر کردي. من: تخییر خوب یا بد؟ مح

پشت بهش نشستم روي مبل.  وآب یخ ریختن روم. اخمامو تو هم کردم انگار 
به اون قشگگنگیو خراب کردم.  هاي  خاطر دل کي رفتم مو من: من خرو بگو ب
سن:  ستش. مح ستمو گرفت توي د ست و د ش سن اومد روي مبل کناریم ن مح
آوا به من نگاه کن. مثل بچههایي که قهر میکنن زیر چشگگمي بهش نگاه کردم. 

قشگنگتري چون  یشگهتو همیشگه خوشگگل بودي، ولي امشگس از هممحسگن: 
شدي چون بخاطر من این کارو  شنگتر هم  شدي. باز ق ساده و مع وم  خیلي 
کردي، یعني دل منو کامل به دست آوردي. واي که با این حرفش داشتم بال در 
مي آوردم، چقدر قشنگ حرف زد. لبخند زد و چشمهاشو بست. بعد دستشو 

یاد. من: از دسگگتم در  خانم داره م یدم صگگخري  بل. فهم به م یه داد  آورد و تک
ماماني، خاله کجاست؟ نیستش؟ صخري: رفته بیرون مادر، فکر کنم دیگه کم 
کم پیداش بشه. خالصه اون شس هرکي منو دید شوکه شد، حتي بابا که تا منو 
به خودش  دید همینجور خیره بهم نگاه کرد و آهسگگته گفت: مهناز. بعد زود 

مامانم شگگده بودم؟ فرداش که  شگگبیهاومد و رفت توي اتاقش.یعني واقعا من 
داشگگتیم مي رفتیم دانشگگگاه، باز محسگگن گیر داده بود به موهاي من. محسگگن: 
شم و  سن، دیگه چیه؟ گفتي آرایش نکن گفتم چ موهاتو بکن تو. من: وااي مح

رنگ دیگه آرایش نکردم، گفتي رنگ موهات تو چشگگه گفتم چشگگم و موهامو 
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بکن تو، نمیخوام کسگگي جز من  موهاتوکردم. حاال دیگه چشگگه؟ محسگگن: آوا 
موهاتو ببینه. برگشتم هاج و واج بهش نگاه کردم. من: دو روز دیگه میاي میگي 
جلوي داداشگگتم روسگگري سگگر کن. نه نمیخوام، همینجوري خوبم. محسگگن 

و م، موهاتماشگگینو کناري پارک کرد و برگشگگت منو نگاه کرد. محسگگن: آوا عزیز
سن، نمیخ شي مگه وامبکن تو. من: نه مح شت با سن: ز شم. مح شت می . ز

گه تو  هاتو بکن تو. من: صگگبر کن ببینم، م که میگم مو نه  یه؟ مهم نظر م چ
نمیگي شوهر من نیستي؟ پس حاال چته؟ چرا غیرتي میشي هان؟ محسن: آوا 

زي چه ربطي داشگگگت، خودت که میدوني بین من و تو چیه. پس الکي لجبا
. محسگگن پوفي کرد و گفت: خیلي نمیخوامنکن. رومو کردم به پنجره و گفتم: 

یا، خودت مجبورم کردي.  که کچلم کرد چل شگگگدي نگي  گه ک خوب پس ا
برگشگگتم با حیرت بهش نگاه کردم. من: چي؟ کچلم میکني؟ محسگگن: آره، تا 
سه رنگ  شي بریزي بیرون. بعدش این همه خرجي که وا شته با دیگه مویي ندا

پاهام به کل ماشگگین و لس  مووهات کردي هدر میره. مثل بچه ها  یدم  کوب
شت روي گونه م و  ست گذا سن د سن. مح برچیدم. من: خیلي زور میگي مح
ماز میخوني، روزه میگیري. ولي نمیتوني  نازم میکرد. محسگگن: عزیزم، تو ن
موهاتو بخوشگگوني؟ تو دیروز بخاطر کي رفتي موهاتو رنگ کردي هوم؟ بخاطر 

شي کمن شنگ با شمهاي من ق ست ندارم  ه. تو باید توي چ ستي، دو شه ه همی
یکي دیگه از جمالت فیض ببره. تو فقط مال مني. داغ شدم. حرفهاشم درست 
ست، پس چرا هي لجبازي میکنم؟ با ناز  سم مهم نی بود. من که نظر دیگران وا

ل کردم بهش نگاه کردم و گفتم: خوب باشگگه عرعر. بعد موهامو زدم باال و کام
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سن چونمو گرفت و بهم نگاه  ممزیر مقنعه که حتي یه تار موها شه. مح پیدا نبا
شدي. من: آخه من با  شنگتر و مع ومتر  سن: االن از همه دخترها ق کرد. مح
این زبونم بهم میاد که مع وم باشم؟ محسن لبخند زد و باز راه افتادیم. قبل از 

محسگگن، حاال همه به کنار، این  اینکه بریم تو کالس رو به محسگگن کردم. من:
چیکار کنم من؟ محسگگن: مگه کار بدي کردي که میترسگگي؟ یه نفس  وکامي ر

عمیقي کشیدم و رفتم توي کالس، همونجور که حدس زده بودم همه داشتن به 
من نگاه میکردن. ولي خوشبختانه آقاي مو?دب پور پشت سرم وارد کالس شد 

ست چیزي بگه. مو?د سي نتون ستي و دیگه ک سفانه هنوز به من لی ب پور: متا
. پس اگه میشگگه اسگگمهاتونو روي کاغذ بنویسگگید.ورقه داد که اسگگمامونو ادنند

بنویسگگیم. بعد شگگروک کرد به خوندن تا اینکه نوبت من رسگگید. مو?دب پور: 
کامیار مهراني، بهار سگگرشگگار، ... مکث کرد بعد گفت: آوا پرند. با چشگگمهاي 

ه نگفتم : مگميمیکردم. کامي با پا زد به صندلیم. کاگرد شده داشتم بهش نگاه 
بنویس سوسن خانم؟ تو که اسمتو نوشتي خره. من زیر لس گفتم: من اسممو 
شت  شم تو که اینقدر خو شتم، نمیدونم این از کجا فهمیده که کار منه. بعد ننو
 میاد چرا خودت ننوشگگتي؟ کامي: اگه منم بابام مثل باباي تو بود که غمیم نبود.

ست میکردم. ولي اال بدبختي تا کاري میکنم باید تعهد  نهر غلطي دلم میخوا
بدم و بعدشگگم اخراج بشگگم. من: برو گمشگگو. پس عمه ي منه که تاجر فرشگگه؟ 
صدام  ستاد  ستیم بریم باز ا شد و خوا شاید، نمیدونم. کالس که تموم  کامي: 

ش ستاد. مو?دب پور:  ساد و من رفتم پیش ا سن دورتر وای سن کرد. مح سو ما 
به گیجي و گفتم: چي؟ سگگوسگگن خانم کیه؟  زدمخانومید یا آوا پرند؟ خودمو 

سوال کردم. من: خوب؟ مو?دب  شما  مو?دب پور: من دیروز از دفتر در مورد 
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ساکت نگاهش میکردم  ستن. همینجور  شما ه شون بادیگارد  پور: گفتن که ای
شنیدم. من: جدا؟ مثال که اون ادامه داد. مو?دب پور: تازه خیلي هم تعریفتونو 

چي؟ مو?دب پور: مثال عمو زنجیر باف. تا اینو گفت نتونسگگتم جلوي خودمو 
به خندیدن. یکم حرف زدیم و بعد  بگیرم و زدم زیر خنده، اونم شگگروک کرد 
دیگه خداحافظي کردم و رفتم سگگمت محسگگن که داشگگت چپ چپ نگاهم 

خوشم نمیاد با این  میکرد. اي خدا. ماشینو روشن کرد و حرکت کرد. محسن:
بگي و بخندي. من: محسن ول کن تو رو خدا، استادمه. محسن: استادته ولي 
جوونه، از نگاهش خوشم نمیاد. من: مگه چشه؟ اتفاقا خیلیم نگاهش قشنگه. 
اییي گند زدي آوا. محسن داشت بر و بر نگاهم میکرد. یهو دست انداختم دور 

نگاهي مثل نگاه دوست پسر خودم  بازوش و خودمو لوس کردم. من: ولي هیچ
الهي که مو?دب پور قربونش بره. ازش جذبه میباره. محسن: بابا زشته  ،نمیشه

توي خیابونیما. من: پنجره ها دودیه پیدا نیست. محسن، میدوني خیلي دوست 
دارم؟ محسن سرشو تکون داد و لبخند زد. محسن: من چیکار کنم با زبون تو؟ 

یادش میره که  من: چرا؟ محسن: با حرفایي که میزني آدآدم جلوت کم میاره. م
سن با قهقهه خندید.  سته بگه. من: چرا؟ دلت میاد تو حلقت؟ مح چي میخوا
محسن: دلت میاد تو حلقت دیگه چه صیخه ایه؟ من: صیخه? جدیده، صیخه? 
شحال گفتم:  سرم و گفت: دیوونه. من خو سرش آروم زد به  محرمیته. واال. با 

 میدونم.
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ستم روي تخت و گوشهامو تیز کردم.  صب  ش شدم. ن صدا بیدار  سر و  فردا با 
ستم و رفتم  ش صورتمو  شده؟ زود  صداي بابا و یه مرد دیگه میومد. یعني چي 

 پایین.
 : از اینجا برو تا کار به جاهاي باریک نکشیده.بابا
تلمرد قا  : هیچ غلطي نمیتوني بکني، فکر کردي من ازت میترسگگم؟ تو 

 دخترمي، به همین راحتیا ولت نمیکنم.
رفتم توي هال، پشت مرده بهم بود و بابا سرشو انداخته بود پایین. پیدا بود  آروم

 که خیلي ع بیه.
 : تو حاال بعد از این همه سال اومدي اینجا که چیکار؟ هان؟بابا
سرشو گرفت باال و منو دید. ساکت شد. مرد با سکوت بابا برگشت عقس  یهو

کل  ند و هی با بل قد تقری با  ما  له میخورد ا یه مرد ?? سگگگا گاه کرد.  به من ن و 
شد.  شد و به چشمهام خیره  سفید بود. مرد به من نزدیک  چهارشونه. موهاش 

 اشک توي چشمهاش حلقه زده بود.
 : مهناز.مرد

 که صورتمو ناز کنه که یه قدم رفتم عقس. آورد باال دستشو
 : به من دست نزنید.من
 : عزیزم، منم پدر بزرگت. پدر مهناز. عزت خان.مرد

چي میشگگنیدم؟ پدر بزرگم؟ باباي مامانم؟ عزت خان؟ اومده اینجا که  چي؟
چیکار؟ به سگگر تا پاش با نفرت نگاه کردم. باز اومد نزدیک که رفتم عقس و 

چیز محکم. برگشتم دیدم محسنه. حس کردم که پشتم محکمه و  خوردم به یه
 با اعتماد به نفس به عزت خان نگاه کردم.
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 : اینجا چیکار میکنید؟من
 خان: یعني چي؟ اومدم شما نوه هامو ببینم. عزت

 رو کرد به بابا و گفت: میخوام از چنگ این حیوون نجاتتون بدم. بعد
صحبت کنبابا سن پدر منو دارید نمیخوام خداي : عزت خان درست  شما  ید. 

 نکرده چیزي بهتون بگم که باعث پشیمونیم بشه.
خان: هیچ غلطي نمیتوني بکني احمد، من اومدم اینجا که حق دخترمو  عزت

 ازت بگیرم.
این دیگه گستاخي رو به حدش رسونده، به باباي من داره بي احترامي میکنه.  نه

 نتونستم بیشتر از این ساکت بمونم.
 : کدوم حق؟من

 خان برگشت و به من نگاه کرد. عزت
 خان: حق خونشو، این دختر نازنین منو کشت. عزت

 : کدوم دختر؟من
 خان: اینا چیه که داري میگي؟ خوب معلومه، مادرت. مهناز عزیزم. عزت

ساله رو من شده مهناز عزیزت؟ اونموقب که گرفتي زدیش و یه دختر ??  : االن 
از خونه انداختي بیرون فکر مهنازت نبودي نه؟ غیرتت کجا بود که دخترتو ول 

 ره.کردي به امون خدا هان؟ حالم از هرچي پدِر مثل تو بهم میخو
سمت بابا و یقه  عزت شت من این حرفها رو بهش بزنم رفت  خان که توقب ندا

 شو گرفت.
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یاد دادي آره؟ حاال دیگه نوه هامو علیه من  عزت خان: این حرفا رو تو بهش 
 بلند میکني بي پدر؟

 یه مشت بزنه به بابا که داد زدم. خواست
 : بسه.من

 دستمو گرفت و فشار داد. محسن
 شما حق ندارید به پدر من بي احترامي کنید. نه شما نه بزرگتر از شما.: من

 خان: پدر کجا بوده؟ این باعث مرگ دخترم شد. عزت
: نه، باعث زنده بودن دخترت شگگد. این همونیه که وقتي دختر شگگما تک و من

تنها توي کوچه ها بود، با اینکه جیبش خالي بود گرفتش و باهاش موند. این 
ه که همه? سگگعي و تالشگگشگگو کرد که بهترین زندگي رو براي دخترت همونی

شما و خانواده خودش  صفر بدون کمک  ست کنه. این همونیه که از   شروکدر
تاي خونه?  جا ده  نداز، این به دور و برت ب گاه  یه ن یده.  جا رسگگ به این تا  کرد 
شگگماسگگت. ق گگر براي دخترت و نوه هاتون درسگگت کرده. این همون مردیه که 

شده بود. این همونه که بعد از مرگ دخترت دیگه به هیچ دخ شقش  شما عا تر 
که مارو بزرگ کرد  ونهزني نگاه نکرد و هنوز داره به یاد عشقش میسوزه. این هم

و ازمون مراقبت کرد و نذاشگگت حتي یه خار به پامون بره. اونوقت شگگما کجا 
ستاتون زور میگفتید؟ با شتید به زیر د یگفتي غرور به همه م بودید؟ با غرور دا

 که من راضي به ازدواج دخترم نبودم براي همین از خونه انداختمش بیرون.
شما  باید شما متنفرم، هم از  به خدمتتون عرض کنم آقاي عزت خان که من از 

هم از اون آقاي پرند بزرگ، شگگما باعث گریههاي شگگبونه? مامانم بودید. شگگما 
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تا زنده ام مامانمو از مادر و خواهر و براد راش دور کردید. اینو هم بدونید که 
 کنید. گيشما رو نمیبخشم و شما باید با عذاب وجدانتون زند

 خان با حیرت داشت به من نگاه میکرد. عزت
 خان: آوا جان بابا اجازه بده. عزت

: من دختر شگگما نیسگگتم، نمیخواد براي کم کردن عذاب وجدانتون تظاهر من
ست. لطفا از کنید. هممون خوب  شما یه ذره محبتم نی میدونیم که توي وجود 

 این خونه برید بیرون.
تند داشگگتم نفس میکشگگیدم، اگه به محسگگن تکیه نداده بودم همون اولش  تند

پخش زمین شگگده بودم. عزت خان رفت و درو محکم به هم کوبید. صگگداي 
اه اشک بهش نگقدمهاي بابا که بهم نزدیک میشد رو شنیدم. با چشمهاي پر از 

 کردم. اونم چشمهاش خیس از اشک بود.
 با بخض گفت: فکر نمیکردم اینجوري ازم طرفداري کني. بابا
: شگگما پدرم هسگگتین و این وظیفه? منه که از شگگما طرفداري کنم. چون.... من

 چون دوستون دارم.
این حرفم بابا منو گرفت توي ب*غ*لش و به شگگگدت گریه کرد. همینجور  با

 موهامو ناز میکرد و حرف میزد.
با ناز با نازي. مه که دختر مه بت کردي  با، خوشگگگلم. امروز بهم  ا با : آواي 

میبیني دخترمون اینقدر بزرگ شگگگده که از عشگگقمون دفاک کنه. دیدي جلوي 
 عزت خان وایساد و از عشقمون گفت. واي مهناز من خیلي خوشحالم.

 هام. باز گرفتم توي ب*غ*لش.صورتمو ب*و*سید و زل زد به چشم بعد
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سخت بابا شید که بهت بد کردم. ولي برام  شید دختر گلم. ببخ : آوا جان، ببخ
شیده  شما ک شه ها براي  شما رو بزرگ کنم. من و مهناز نق بود که بدون مهناز 
عد برات کم  به ب باهاش رفتم. آوا قول میدم از این  بودیم. وقتي اون رفت منم 

 نذارم.
که ب*غ*لش  از ند همینجور  با لبخ گاه کردم،  به صگگورتش ن مدم و  بیرون او

اشکهاشو پاک میکردم گفتم: شما هم منو ببخشید که خیلي اذیتتون کردم، منم 
 قول میدم که دختر خوبي باشم.

سیدم. واقعا دلم براي  بعد شوني بابا رو ب*و* ستادم و پی روي پنجه هاي پام ای
ده بود. تازه فهمیدم که چقدر دوسگگتش آ*غ*و*ش گرم و پر امنیت بابا تنگ شگگ

دارم و این همه سال داشتم خودمو گول میزدم که دوستش ندارم. ظهر وقتي که 
ستی ش شت و دید که من و بابا کنار هم ن سر کار برگ شده ب ممیالد از  ود. شوکه 

 بابا بلند شد و میالدو ب*غ*ل کرد و باز آبخوره گرفتنمون شروک شد.
**** 

سر رفته نگاه به مح یه صلم  شت کتاب میخوند. بدجور حو سن انداختم که دا
 بود. گوشیم زنگ خورد. کامي بود.

 : به، دوست جوني خودم. چطوري؟من
یل کامي به، آوا جون خودم. چي شگگگده کبکت خروس میخونه و مارو تحو  :

 میگیري.
 : کامي دلت میاد؟ من همیشه تورو تحویل میگیرم بي معرفت.من

 بله، خوب آوا زود آماده شو که االن با بهار میایم دنبالتون.: بله کامي
 خوشحالي جیغ کشیدم که محسن نگاه تیزي بهم کرد. با
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ست من سر رفته بود. خیلي دو صلم  : بگو جون من؟ واي نمیدوني چقدر حو
 دارم کامي.

: پس بگو چرا اینقدر تحویلم گرفتي. ببین ما نیم سگگاعت دیگه اونجاییم. کامي
 حسنم سالم برسون.به م
 : سالمت باشي، باشه باي.من

 محسن نگاه کردم که هنوز سرش تو کتابش بود. به
: آقاي مجسگگمه، میرم آماده بشگگم که برم با کامي اینا بیرون. اگه میاي آماده من

 شو.
کتابو بسگگت و نگاهم کرد. محل نذاشگگتم و زود از پله ها رفتم باال.  محسگگن

شگگم خیلي مالیم بود و شگگگالمم تقریبا کّل موهامو خوشگگتیپ کردم ولي آرای
پوشونده بود. آماده بودم که کامي میس کال زد. زود رفتم پایین و محسنم پشتم 

 اومد.
 : خاله، ماماني، با کامي اینا میریم بیرون. خداحافظ.من

و صگخري خانم جواب خداحافظیم رو دادن و از خونه رفتم بیرون. سگوار  خاله
حرکت کردیم. باز نمیدونم این محسگگن چرا اخمهاش تو هم  ماشگگین شگگدیم و

بود. خواسگگتم محل نذارم، ولي از اونجایي که عاشگگقش بودم و دلم نمیومد 
 اخمو ببینمش باهاش حرف زدم.

 گفتم: چرا آقا گرگه اخمهاش تو همه؟ آروم
 برگشت نگاهم کرد و هیچي نگفت. محسن

 بزنه و اینقدر پاچه? منو نگیره.: به آقا گرگه بگو آمخول کزازشو من
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 جواب محسن سکوت بود. کالفه شدم. باز
: محسن حاال یعني چي؟ مگه قول ندادي که خوش اخالق باشي؟ چیه باز من

 الکي قهر کردي؟ بخدا دارم کم کم به سالم بودنت شک میکنم.
 پوفي کرد و گفت: تو چرا اینقدر با کامي گرم میگیري؟ محسن
 تعجس بهش نگاه کردم. محسن نگاهم کرد و اخم کرد.و با  برگشتم
 : باز که موهات بیرونه.محسن

شو در آوردي من شور : داري کم کم مجبورم میکني که واقعا کچل کنم. دیگه 
 محسن.

 : شما چرا اینقدر ساکتید؟کامي
 : هیچي.من
 گوشیمو در آوردم و به بابا زنگ زدم. بعد
 : سالم بابا.من
 سالم عزیزم. خوبي؟: بابا
: مرسي فدات. بابایي من دارم با کامي اینا میرم بیرون. گفتم خبر بدم نگران من

 نشید.
 : باشه عزیزم، آقاي راد که همراهته؟بابا
 : آره ایشون باهامون هستن.من
 : باشه عزیزم، مواظس خودت باش آواي بابا.بابا

 و گفتم: قربونتون برم من. چشم، خداحافظ. خندیدم
رو که گذاشگگتم توي کیفم دیدم بهار برگشگگته عقس و منو نگاه میکنه و  گوشگگي

 کامي هم از آینه زل زده به من.
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 : چتونه؟من
 : بابات بود؟بهار

 : نه بابا، الکي بود. اصال زنگ نزده بود داشت فیلم میومد.کامي
 : نوچ، بابام بود.من

 آشتي کردید؟ :بهار
 : اوهوم.من

 : چطور؟بهار
 : داستانش طوالنیه، باشه واسه بعدا.من

 : من که باورم نمیشه.کامي
 : باشه، فردا شس شام خونه? ما باشید تا  ابت کنم.من

 رسیدیم همه پیاده شدن جز من. کامي سرشو کرد توي ماشین. وقتي
 افتخار بدید پیاده شید؟: خانم واستون فرش قرمز پهن کنم تا کامي

 : چرا اومدیم اینجا؟من
 : چون بچه ها اون تو هستن.کامي

 : نه من نمیام.من
 : آوا بیخیال. پیاده شو.کامي
 شدم و داشتم میرفتم اون سمت خیابون که بهار اومد دستمو گرفت. پیاده
 : آوا چرا اینجوري میکني؟بهار
 از اینجا خوشم نمیاد.: من یا شما؟ شما که میدونید من من

 : چرا؟کامي
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: خودت میدوني چرا، اینجا پاتوق سگگهراب و دوسگگتاشگگه. نمیخوام ریخت من
 نحسشو ببینم.

شن. حتي اگه کامي شاید اونا نبا شم  ست. بعد ست نی : آوا بچه ها منتظرن در
باشن مگه کافي شاپ باباشونه؟ دلت خواسته اومدي. آوا تو که اینقدر ضعیل 

 نبودي.
سوال و ع بانیت بود. همینمون کم  نگاهم سن افتاد که توش پر از  به نگاه مح

بود، آقا بس که خوش اخالق تشریل دارن حاال این حرفها رو هم شنیده دیگه 
طال میشه. پوفي کردم و راه افتادم سمت در کافي شاپ. اول کامي و بهار رفتن، 

 وسگگتهايپشگگت سگگرشگگون من و محسگگن. سگگعي میکردم به جاي همیشگگگي د
ست تکون دادن، به میز  سهراب نگاه نکنم. از دور بچه ها رو دیدم که برامون د
که رسگگیدیم نزدیک بود شگگاخ در بیارم. مو?دب پور هم همراهشگگون بود، این 
اینجا چیکار میکنه؟ زیر چشمي به محسن نگاه کردم که پوزخندي زد و سرشو 

هم هست همین امشس  یيتکون داد. اي خدا، اصال تعارف نکنا، اگه دیگه بال
 سرم بیار. خیر سرم اومدم بیرون دلم وا شه.

همه سالم کردیم و نشستیم، یه طرفم بهار بود یه طرفم محسن. از شانس بد  با
شروک  سازي  سه? ظاهر  سته بود. وا ش من این مو?دب پور هم رو به روي من ن

سنگیني نگاهي رو حس کردم، یه لحظ سرمو گکردم به بگو بخند و اینا.  رفتم ه 
شتم به کامي که  شده بهم. بي خیال برگ شم آبي رو دیدم که خیره  باال و دوتا چ
شده بود نگاه کردم. خدایا حاال من یه تعارفي کردم  شه گ?ل مجلس  مثل همی
تو چرا جدي گرفتي؟ از اونجایي که محسن تیز بود مثل همیشه فهمید موضوک 

 چیه و بدتر اخمهاش تو هم رفت.
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سهراب صدا با سهراب بود.  سمتش، یا خدا،  شت  سرها برگ سالمي همه  ي 
سهراب با چندتا از  شت زل زد به من که منم خیلي ریلکس زل زدم بهش.  برگ
بچه ها که میشگگناختشگگون دسگگت داد، ولي خوشگگم اومد کامي اصگگال محلش 

 نذاشت.
 : میتونم پیشتون بشینم؟سهراب

 نگین دلقک بدون فکر گفت: بفرمایید. این
یکم رفت کنار و جا واسگگه? سگگهراب باز کرد. سگگهرابم یه صگگندلي آورد و  بعد

شت و  ست. یعني تقریبا رو به روي من. باز برگ ش سط نگین و مو?دب پور ن و
زل زد به من که به روي خودم نیاوردم. آروم از زیر میز دسگگتمو گذاشگگتم روي 

 م.زد نددست محسن که مشت کرده بود. برگشت با اخم بهم نگاه کرد. لبخ
 : به من اعتماد داشته باش.من

 سهرابو شنیدم. صداي
 : آوا خانم خوبي؟سهراب

 : بله.من
 : معلومه که خیلي بهت خوش میگذره، آخه آب زیر پوستت رفته.سهراب

 لبخندي که تا چیز آدمو میسوزونه زدم. یه
 : اون که بله.من
سهراب صحبت کنم رو به من ?دب پور که انگار فهمیده بود خوشم نمیاد با مو

شت حالمو بهم میزد  شگاه. دا صحبت کردن از درس و دان شروک کرد به  کرد و 
ولي بهتر از سهراب بود. این سولماز جلبکم چسبیده بود به محسنو هي داشت 
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به حرفهاي  شترو مخش راه میرفت. دختره? احمق. به محسن نگاه کردم که دا
روي لبش بود. چالش لخشگگم پیدا بود که  بیمزه? سگگولماز گوش میداد و لبخند

سخرت کرم تنش بود که  سوخته با کت ا شرت قهوه اي  ضعل رفت. یه تي  دلم 
 چهارشونه تر نشونش میداد.

سولماز. ولي جلوي  یه سر  شم بکوبم تو  ست پا سادت دلم میخوا لحظه از ح
ین خودمو گرفتم و به خودم دلداري دادم که محسگگن فقط منو دوسگگت داره. با ا

فکر آروم گرفتم، باز بهش نگاه کردم و دست گذاشتم روي دستش. بدون اینکه 
شید. وا رفتم. یهو ا ستم بیرون ک شو از زیر د ست بلند  سر جام زبهم نگاه کنه د

 شدم. همه نگاهها به من بود.
 : بچه ها من برم دیگه.من

 اومدیم. : ِا ِا ، بشین آوا. کجا میخواي بري؟ هنوز یک ساعتم نشده کهکامي
 : کلي کار دارم کامي. خوب بچه ها فردا میبینمتون. باي.من
بدون اینکه منتظر محسگگن بمونم از کافي شگگاپ رفتم بیرون. هواي خنک  بعد

سن بد و  شتم راه میرفتم و توي دلم به مح صورت داغم. همینجور دا خورد به 
بیراه میگفتم. چند کوچه رو رد کردم که یهو بازومو کشید سمت خودش و پرت 

 شدم توي ب*غ*لش.
 نداختي اومدي بیرون؟: مگه من تورو صدا نمیکنم؟ چرا سرتو امحسن

: من سگگرمو ننداختم و اومدم بیرون. با همه خداحافظي کردم. منتها شگگما من
 سرتون با حرفهاي بیمزه اون دختره? جلل گرم بود و حواستون به من نبود.

سن سوال گرم گرفته بودي. فکر مح سو : آره خوب کردم، بهتر از توام که با اون 
 ا به تو نظر دارن؟میکني هالو ام و نمیدونم که اون
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 : نظر داشته باشن، من که نظر ندارم. برعکس تو.من
 ع بي شد و بازومو فشار داد. محسن
سن سه? تو میزنه. چرا مح سینه شا فقط وا شت زد به  : کاش بدوني که این)م

 بهم نگفته بودي که سهراب دوست پسرت بوده؟
 : تو هیچوقت نخرسیدي.من

یدم تو نباید میگفتي؟ آوا این کارا رو میکني که : یعني حاال که من نخرسمحسن
 بهت شک میکنم.

شه  داد ست. تو همی سم مهم نی صال به درک. وا شک کن. ا شک کن، آره  زدم: 
 دلت سیاهه.

مشگگت زدم تو سگگینش و راه اومده رو برگشگگتم. فکر میکردم که محسگگن میاد  یه
سن  شتم و عقبو نگاه کردم، دیدم مح شت میخیچیدنبالم ولي وقتي برگ د توي دا

که این  ته  یادت رف گار  بالم؟ آوا ان مده بود دن مد، چرا نیو چه. دلم درد او کو
گذاشتي و  سمحسنه. محسن کي منت تو رو کشیده که االن واسه خودت کال

 قهر کردي؟
سن بود، باید بهش میگفتم. با دو رفتم دنبال  یکم سادم. حق با مح که رفتم وای

محسن. به کوچه که رسیدم صداي بلندي رو شنیدم. نزدیک بود جیغ بزنم که 
زود جلوي دهنمو گرفتم. چسگگبیدم به دیوار و داخل کوچه رو نگاه کردم. همه 

ه بلندم کفش پاشن دايجا تاریک بود و چیزي پیدا نبود. یه قدم رفتم جلو که ص
پام در آوردم و رفتم جلو.  ید. اي بمیري آوا. کفشگگمو آروم از  توي کوچه پیچ
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میدونستم که این صداها یه ربطي به محسن داره. آروم آروم رفتم جلو که دیدم 
 محسن و یه مرد با هم درگیر شدن.

پشت درخت قایم شدم. خدا رو شکر توي دیدشون نبودم. مشت بود که  رفتم
ه هم میزدن. محسن با سرش زد به پیشوني مرده. مرده هم با یه حرکت زد زیر ب

پاي محسن که افتاد روي زانوش، بعد با آرنجش زد توي کمر محسن که پخش 
شو در آورد و ب شت کمرش تفنگ ست کرد و از پ شد. یهو مرد د سن هزمین   مح

و  بسگگتم که حاال بلند شگگده بود تا باز بهش حمله کنه شگگلیک کرد. چشگگمهامو
سن. حاال من چیکار  شتم روي دهنم که جیخمو خفه کنم. واي مح ست گذا د
سر افتادم  شماره داده بود تا هروقت توي درد سن بهم یه  کنم. یادم اومد که مح

 بهش زنگ بزنم.
ستم ش شت خط بود  ن شماره رو گرفتم، همه چیزو براي آقایي که پ رو زمین و 

تم عقبمو نگاه میکردم که ببینم مرده تعریل کردم و هر چند لحظه بر میگشگگ
داره چیکار میکنه و صداي منو شنیده یا نه. صداي مرد اسلحه دار رو شنیدم که 

 داشت با یکي توي تلفن حرف میزد.
 : بله، باشه. زنده یا مرده؟ خوب باشه.مرد

چي میشنیدم. حاال چیکار کنم؟ خدا جون خودت کمک کن. به محسن  خدایا
شه؟ دقیقتر نگاهش  شیده بود. واي نکنه مرده با نگاه کردم که روي زمین دراز ک
کردم که دیدم نه قفسگگه سگگینش داره باال پایین میره. خدایا کمک کن، بگو من 

فم و کی ويچیکار کنم. نمیشگگد اینجوري بشگگینم. با یه فکري دسگگت کردم ت
شدم. از عمد با  شتم و بلند  شلوارم گذا شت توي جیس  چاقومو در آوردم. از پ



wWw.Roman4u.iR  216 

 

سمتم و با  شو گرفت  سط کوچه. مرد تفنگ صدا افتاد و سنگ که با  پا زدم به یه 
 صداي کلفتي گفت: کي اونجاست؟

 : شلیک نکنید، تورو خدا شلیک نکنید.من
 : بیا نزدیکتر.مرد

 م به گریه و التماس کردن.رفتم نزدیک و شروک کرد آروم
سي چیزي نمیگم. فقط من شید، بخدا به ک شته با : تورو خدا کاري به کارم ندا

 بذارید من از اینجا برم.
 : دیر شده، تو خیلي زیادي دیدي.مرد

 م شدت گرفت و گفتم: نه، تو رو خدا ولم کن. من چیزي ندیدم. گریه
 نزدیکش و چسبیدم به پاش. رفتم

 جون عزیزت بذار برم. به هیچکس چیزي نمیگم. تو فقط بذار برم.: نه، من
که داشت سعي میکرد بلندم کنه یهو با یه دست بلندم کرد و بازومو محکم  مرد

 گرفت. زل زد به صورتم. بعد لبخند کریهي زد.
 : باشه، ولي یه شرب داره.مرد
 : باشه، هر شرطي که بگي قبوله.من
 شنوي؟: نمیخواي شرطمو بمرد

 نگاهش کردم که باز خندید و بوي نفس گندش خفه م کرد. فقط
 : یه شبو با من باشي.مرد
 صداي ناله محسنو شنیدم که گفت: نگگگگگگه. یهو
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شکمش و گفت: خفه  مرد سن و یه لگد زد تو  سمت مح شد و رفت  ع بي 
 شو. االن میام حساب تو رو هم میرسم.

ملي کنم. چاقو رو از جیس شلوارم در آوردم و خوبي بود تا نقشه مو ع موقعیت
یواش یواش رفتم پشگگتش که یهو مرد برگشگگت سگگمتم و بهم نگاه کرد. با تمام 
ست مرد افتاد و با  شتم چاقو رو فرو کردم توي پهلوش. تفنگ از د قدرتي که دا

شو گرفت. هنوز چاقو توي پهلوش بود. چ ستاش زخم رو در آورد و  اقودو تا د
سه به من نگاه  شد وا سمتم هجوم آورد و یکي زد توي گوشم که باعث  کرد. به 

 چند  انیه گیج شم.
خودم که اومدم با پا زدم وسگگط پاهاش که از درد دوال شگگد. چنگ انداختم  به

توي موهاش و محکم با زانوم زدم توي صگگورتش که پر خون شگگگد. زود رفتم 
سگگمت تفنگ که از پشگگت پامو گرفت و خوردم زمین. یه لگد زدم توي دهنش 

 هکه دسگگتش شگگل شگگد و تونسگگتم برسگگم به تفنگ. رو کمر خوابیدم و به مرد ک
 میخواست بهم حمله کنه نشونه گرفتم.

 : اگه یه قدم دیگه بیاي جلو یه گلوله حرومت میکنم.من
یاد محسگگن افتادم. زود عقس عقس رفتم  مرد همینجور زخمشگگو گرفته بود. 

پیشگگش نشگگسگگتم. به قیافه ش یه نگاه انداختم که رنگ به رو نداشگگت. بعد به 
المو در آوردم و گذاشگتم روي زخمش نگاه کردم که همینجور خون میومد. شگ

 زخمش.
 ناله کرد و گفت: نه. محسن

 : محسن خفه شو. خفه شو حاال وقت این حرفها نیست.من
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صداي  یهو شلیک کردم به پاش و  ست حمله کنه که  شد و خوا دیدم مرد بلند 
 آخش رفت هوا و پخش شد روي زمین. رفتم باالي سرش وایسادم.

هت گفتم من بار : ک*ث*ا*ف*ت ب یه  پات.  عه زدم توي  ندف تکون نخور، ای
 دیگه تکون بخوري میزنم اونجا و نامردت میکنم فهمیدي؟

شده بود. یه دفعه  باز سفید  ستادم که رنگش مثل گچ  سن ای سر مح رفتم باال 
شینهاي پلیس. تا  شد از ما شین پلیس اومد و یکم بعدش کوچه پر  صداي ما

ستگیر کردن خیالم ر سا مرد رو د ست پلی ستم روي زمین. د ش شد و ن احت 
 گذاشتم روي زخمشو فشار دادم.

 : محسن، محسن چشمهاتو باز کن. تورو خدا چشمهاتو باز کن محسن.من
 محسن به زور باز شد و باز روي هم افتاد. پلکهاي

شه. قول بده که من ستي. چیزیت نمی سن قوي باش. میدونم که قوي ه : نه مح
 محسن.چیزیت نمیشه. محسن، 

محسگگن جواب نمیداد. داد زدم: محسگگن، جون من جواب بده. ببین من  ولي
شمهاتو باز کن و بذار  سن تورو خدا چ آواي توام. هموني که برات میمیره. مح

 یه بار دیگه اون نگاه مهربونتو ببینم.
 دادم و صداش کردم. ولي محسن دیگه جواب نمیداد. جیغ کشیدم. تکونش

سن. نه خدا من سنو ازم نگیر. خداااااااااااااا. خدا قول میدم که : مح جون. مح
شمهاتو باز کن و  سنم، عزیزم چ سنو ازم نگیر. مح دیگه اذیتش نکنم. فقط مح

 باز بهم گیر بده که چرا موهام بیرونه. گیر بده که چرا آرایش کردم.
 تکونش میدادم که آمبوالنس رسید و اومدن منو از محسن دور کردن. داشتم
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: نه، میخوام با محسگگنم باشگگم. تورو خدا منو ازش جدا نکنید. اون نباید من
 بمیره، اون نباید بخاطر من بمیره.

جیغ و داد زدم که منو هم بردن توي آمبوالنس. وقتي رسیدیم بیمارستان  اینقدر
زود محسنو بردن توي اتاق عمل و یه شال دادن بهم که سرم کنم. منم همونجا 

دیوار و روي زمین نشگسگتم و هق هق گریه کردم. نیم سگاعت بعد تکیه دادم به 
دیدم یکي از جا بلندم کرد. نگاه کردم بابا بود که چشمهاش قرمز شده بود. بابا 

 ب*غ*لم کرد و من باز زدم زیر گریه.
: بابا، اگه محسن چیزیش بشه چي؟ اون دیگه جوابمو نمیداد. بابا نمیخوام من

 کسي بخاطر من بمیره.
موهامو ب*و*سگگید و گفت: چیزیش نمیشگگه گلم. محسگگن مرد قوي ایه.  بابا

 انشاالله که چیزیش نمیشه.
برام آب آورد و به زور به خوردم داد. نمیدونم چقدر گذشگگته بود و من  میالد

دیگه کم کم داشتم از حال میرفتم. سرم روي شونه? میالد بود و بابا هم داشت 
 اتاق عمل باز شد و دکتر اومد بیرونبا یه پلیس حرف میزد. در 

ست  دکتر سالم علیک کرد. دلم میخوا شناهاي بابا بود زود اومد جلو و  که از آ
سگگرشگگو بکوبم به دیوار. آخه االن وقت احوال پرسگگیه؟ دکتر انگار فهمید که 

 حوصله? حرفهاشو نداریم و فقط منتظر خبر از محسنیم.
ولي متاسفانه خیلي خون ازشون رفته. ما هر کاري : ما گلوله رو در آوردیم دکتر

 از دستمون بر میومد کردیم ....
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: ما گلوله رو در آوردیم ولي متاسفانه خیلي خون ازشون رفته. ما هر کاري دکتر
از دسگگتمون بر میومد کردیم بقیش با خداسگگت. باید منتظر به هوش اومدنش 

 باشیم.
نیدم. برگشتم سمت صدا دیدم خاله ست. دفعه صداي جیغ یه خانمي رو ش یه

سرم اومده؟ چه  سر پ شش و ب*غ*لش کردم. خاله: آوا چه بالیي  با دو رفتم پی
بالیي سگگر یه دونه پسگگرم اومده؟ وااي الهي بمیرم محسگگنم. الهي من بمیرم که 

دلم شور  چراپسرم توي اتاق عمل بوده و من توي خونه خواب بودم. من میگم 
اب میخرم. پس بگو تنها پسگگرم توي اتاق عمل بوده. خاله رو میزنه و هي از خو

ب*و*سیدم و گفتم: ببخشید خاله، همش تق یر منه. بخاطر من االن محسن 
فت و منو محکم توي  یه ش شگگگدت گر له گر خا با این حرفم  جاسگگگت.  این
صب  توي بیمارستان بودیم و بابا و میالد هر کاري کردن  ب*غ*لش گرفت. تا 

ي نشگگدیم بریم خونه. محسگگن هنوز به هوش نیومده بود و من من و خاله راضگگ
مثل مرده متحرک بودم. خاله حالش بد شگگد و بردنش توي اتاق و بهش سگگرم 
زدن. قیافشو که میدیدم دلم آتیش میگرفت. اینقدر خواهش و التماس کردم که 

شه ببینم. دم در د شی شت  سنو از پ ساده بود واجازه دادن برم مح ن. تا پلیس وای
شد  رفتم داخل و به مردي که روي تخت دراز کشگیده بود نگاه کردم. باورم نمی
ستگاه چیه که  شه. محسن من که قوي بود. پس اینهمه دم و د که این محسن با
بهش وصله؟ به صورتش نگاه کردم. ابروش شکسته بود و زیر چشمش و چند 

میدم  ولاشک میریختم. خدایا ق شتمجاي صورتش کبود شده بود. بي صدا دا
ضامو بخونم. قول میدم که هر  شه همه نماز و روزه هاي ق سن خوب ب اگه مح
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شورا نذري بدم. قول میدم تا میتونم به یتیم و مریض و فقیر کمک  سال توي عا
کنم. همینجور داشگگتم اشگگک میریختم که یه لحظه حس کردم سگگرم داره گیج 

شه  شی ستمو گرفتم به  غ*لمو اومد زیر ب*نیفتم که حس کردم یکي  تامیره. د
خت  له و روي ت خا تاق  یدم میالده. منو برد توي ا گرفت.از بوي عطرش فهم
صدایي که انگار از ته  ستش. با  ستمو گرفت توي د کنار خاله منو خوابوند و د
چاه در میومد گفتم: میالد، همینجا بمون. میالد دسگگتمو ب*و*سگگید و گفت: 

یي نمیرم. من: قول بده اگه از من همینجام خواهر گلم. تو یکم بخواب من جا
محسگگن خبري شگگد بیدارم کني. میالد: باشگگه قول میدم. حاال بخواب. بس که 
خسگگته بودم و انرژي صگگرف کرده بودم از حال رفتم. نمیدونم چقدر خوابیده 
بودم که با صدایي از خواب بیدار شدم. هوا تاریک بود و چیزي پیدا نبود. یکم 

رد دیدم کسگگي توي اتاق نیسگگت. خواسگگتم بلند به تاریکي عادت ک شگگممکه چ
بشگگم که فهمیدم سگگرم توي دسگگتمه. اینو کي زدن که من نفهمیدم؟ مگه من 
چقدر خوابیدم که هوا تاریکه؟ زنگ پرستار رو زدم که یکم بعدش یه پرستاري 

 دواومد توي اتاق و چراغ کم نوري رو روشن کرد. من: ساعت چنده؟ پرستار: 
کشید. من: چي؟ یعني من این همه خوابیدم؟ پرستار: نیمه شس. مخم سوت 

آره عزیزم، شگگما حالتون خوب نبود و مدام توي خواب جیغ میزدید و محسگگنو 
صدا میکردید. ما هم مجبور شدیم بهتون آرامبخش تزریق کنیم. با یاد محسن 

اید شگگما ب م،باز بخض کردم. من: میخوام برم ببینمش. پرسگگتار: نمیشگگه عزیز
به، زیادي هم اسگگتراحت کردم. میخوام اسگگتراحت  کنید. من: من حالم خو

ببینمش، تورو خدا. پرسگگتار: اگه دسگگت من بود که حرفي نداشگگتم، ولي اجازه 
له  خا عد میتوني بري. من:  تا صگگب  صگگبر کن ب تاقش.  یدن بري توي ا نم
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رفتن  رادرتونکجاسگگت؟ منظورم خانم راده؟ پرسگگتار: خانم راد همراه پدر و ب
شد و یه پرستار دیگه اومد خونه. ب شت. یهو در اتاق باز  نده خدا دیگه حال ندا

شده؟  شده خانم اکبري؟ چیزي  ستار اولي: چي  توي اتاق و به ما نگاه کرد. پر
به هوش اومدن و دارن خانم  اکبري: هیچي، فقط خواسگگتم بگم که آقاي راد 

سر شکم  صدا میکنن. با این حرف ا شکر شد، خدا رو هزار ازیرپرند رو   مرتبه 
کردم. پرسگگتار مجبور شگگد سگگرممو در بیاره چون خودم میخواسگگتم بکشگگمش 
بیرون. نفهمیدم چطور از اتاق رفتم بیرون که پرسگگتار دسگگتمو گرفت. پرسگگتار: 
اتاقشگونو عوض کردیم، همراه من بیاین. پشگت سگر پرسگتار که خیلي آروم راه 

نباشگه.  نقدر بي خیالمیرفت رفتم. اگه میتونسگتم یکي میزدم توي سگرش که ای
ستار در اتاق رو باز کرد و رفت کنار که من برم تو.  شت تند تند میزد. پر قلبم دا
داخل که شگگدم محسگگنو دیدم که روي تخت خوابیده. پرسگگتاري که توي اتاق 
محسن بود وقتي از کنارم رد شد گفت: ماشاال دوتاتون لجباز و یک دنده این. 

پرسگگتار محسگگن چشگگمهاشگگو باز کرد و به من  میاین. با این حرف همخیلي به 
یدم کنار تختش. همه  نگاه کرد. تا چشگگمهاي بازشگگو دیدم زدم زیر گریه. دو
شتني بود.  ست دا شت. اما بازم دو سالم ندا صورتش زخم بود و یه جاي  جاي 
یدم توي  گاه مهربونو داشگگگت. یهو پر باز همون ن که  هاش  به چشگگم زل زدم 

کردم به بو کردنش. من: خدایا شگگکرت  ب*غ*لش و محکم گرفتمش. شگگروک
که چشمهاشو باز کرد. خیلي دوست دارم محسن، خیلي زیاد. محسن داشت 
موهامو نوازش میکرد. یهو به خودم اومدم و ازش دور شگگدم. من: ببخشگگید، 
ست. مهم تویي. تو  سن: مهم نی سم به زخمت نبود. درد که نگرفت؟ مح حوا
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سرمو به عالمت نه  شده؟  ستم جلوي خودمو که چیزیت ن تکون دادم. باز نتون
سیدم کلي  شو که میس*و* سه کردم. هر زخم شو غرق ب*و* صورت بگیرم و 
ستش و گفت: آوا عزیزم، گریه  ستمو گرفت توي د سن د شک میریختم. مح ا
نکن. ببین محسگگنت چشگگمهاش بازه و داره با نگاه مهربونش نگاهت میکنه. با 

گاه کردم. م جس بهش ن ند زد و : تو اینو از نتع یدوني؟ محسگگن لبخ جا م ک
دستمو ب*و*سید. محسن: شاید باور نکني، داشتم میرفتم سمت یه نور که با 
شتم  ست گذا شتم. تو باز جون منو نجات دادي. د صداي گریه و فریادت برگ
روي لبش. من: شگگشگگش. اینو بدون که تو زندگي مني. تو نباشگگي، زندگي هم 

شتم رو  سن انگ ست. مح شیدم و روي لبش ب کهنی سید. خجالت ک ود ب*و*
شیدم. به قیافش نگاه کردم، معلوم بود خیلي درد داره ولي چیزي  ستمو ک زود د
نمیگه. من: محسن، درد داري؟ سرشو به عالمت نه تکون داد. من: چرا الکي 
که همون  تار رو زدم  عد زنگ پرسگگ که درد داري. ب یافت معلومه  میگي؟ از ق

محسن درد داره توي سرمش مسکن تزریق کرد  فهمید وقتيپرستار قبلي اومد. 
سن  ستم. مح شو گرفتم توي د ست ستم و د ش صندلي کنار تخت ن و رفت. روي 
کم کم خوابش برد. منم از فرصگگت اسگگتفاده کردم و یه دل سگگیر نگاهش کردم. 
شد  سالمه. اگه خداي نکرده چیزیش می سن  شکر کردم که مح باز هم خدا رو 

وا مثل دختر هفده ساله حرف میزني. چشمت کور . اه آمردممطمئنم که منم می
صب  بود که همراه دو تا  شیدي.  شد و زنده میموندي و تا آخر عمر زجر میک می
صورت خاله  شتم خونه. م*س*تقیم رفتم توي اتاق خاله. به  از بادیگاردها برگ
که  فت. آروم روي تختش نشگگسگگتم  گاه کردم دلم آتیش گر که خواب بود ن

تا منو دید زود از جاش پرید. خاله: آوا چي شده؟ محسنم  کرد. بازچشمهاشو 
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سن خوبه. به هوش اومد.  شده؟ حالش خوبه؟ من: خاله آروم باش. مح چش 
خاله اول بي حرکت نگاهم کرد، اما بعد به خودش اومد و دستشو رو به آسمون 
برد و خدا رو شگگکر کرد. بعد محکم ب*غ*لم گرفت و گریه کرد. من: خاله 

شه. اگه گری ن،جو سن قیافتو ببینه خیلي ناراحت می ه نکن عزیزم. بخدا اگه مح
شو پاک کرد و گفت: بریم.  شکها سنا. خاله زود ا گریه کني نمیبرمت پیش مح
نتونسگگتم جلوي خودمو بگیرم و زدم زیر خنده. لخشگگو ب*و*سگگیدم. من: نه 

 نهااینجوري نمیشگگه که قربونت برم. من دوش بگیرم، بعدش یه صگگبحونه جان
میخوریم. بعد میبرمت پیش آقا پسگگرتون. دوش گرفتم آماده و سگگر حال رفتم 
پایین. تا صخري خانم منو دید زد زیر گریه. صخري: الهي من فدات بشم مادر. 
خیلي اذیت شگگدي نه؟ الهي خیر نبینن اونایي که این بالها رو سگگرتون آوردن. 

سوز خ شم ماماني دل سیدم و گفتم: فدات ب شو ب*و* شونی شما خودمودپی تو . 
ناراحت نکن. میبیني که حالم خوبه. آقا محسنم خدا رو شکر دیشس به هوش 
اومدن و حالشگگون خوبه، فقط یکم درد دارن که طبیعیه. نشگگسگگتیم و صگگبحونه 
مه گرفتم و گرفتم  که چیزي نمیخورد. براش لق گاه کردم  له ن خا به  خوردیم. 

آقا محسگگن. خاله  شپیجلوي دهنش. من: خاله دختر خوبي باش تا ببرمت 
شد.  شو بگیره و خندید و لقمه رو خورد. من: اها، حاال  ست جلوي خند نتون
خوب حاال دیدي لقمه از دسگگگت من خوردن چقدر مزه داد. حاال دیگه باید 
اشگگتهات باز شگگده باشگگه. خاله و صگگخري خانم داشگگتن میخندیدن که اول بابا 

گرفت توي ب*غ*لش و  نوبعدش میالد اومدن توي آشگگخزخونه. بابا محکم م
غرق ب*و*سگگه م کرد. بعدشگگم نوبت میالد بود که ماچ بارونم کنه. وقتي که 
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فهمیدن محسن به هوش اومده خیلي خوشحال شدن. بابا: آوا بعد از صبحونه 
باید بریم کالنتري. من: چرا بابا؟ بابا: براي بازجویي. من: ولي میخواسگگتم برم 

با: اول م با قا محسگگن.  قا  یمیرپیش م ... آ با هم میریم پیش آ عد  کالنتري، ب
محسگگن. من: باشگگه. خاله و میالد رفتن بیمارسگگتان، من و بابا همراه دوتا از 
بادیگاردها رفتیم کالنتري. وقتي همه چیز رو براي بازپرس تعریل کردم و چند 
تا سگگوال کرد دیگه بي خیالم شگگد و گفت که میتونم برم. با بابا رفتیم یه دسگگت 

ش ستان. توي راه گ?ل خو سن گرفتیم و رفتیم بیمار سه مح سلیقه من وا گل با 
بیمارسگگتان بابا همش باهام شگگوخي میکرد و منو میخندوند. واقعا االن بهم 
با  با بام رفته. هیچوقت فکر نمیکردم که  با به   ابت شگگگده بود که من اخالقم 

تاق اخندیدن هم بلد باشه. وقتي رسیدیم بیمارستان، م*س*تقیم رفتیم سمت 
صبحونه میداد. میالد  سن  شت به مح شدیم. خاله دا سن. در زدیم و وارد  مح
رفته بود شگگرکت. بابام رفت نزدیک محسگگن و باهاش دسگگت داد، ولي یهو خم 
شد و پیشوني محسنو ب*و*سید. با این کار بابا قند تو دلم آب شد. یعني بابام 

ست داره و براش احترام قائله که پیشو ساینقدر محسنو دو بعد  د؟ینیشو ب*و*
از کلي تشکر و اینا بابا رفت شرکت. گوشیم زنگ خورد و از اتاق رفتم بیرون تا 
سن حرف میزد که تا  شت با مح شتم توي اتاق خاله دا صحبت کنم. وقتي برگ
ستراحت  ستادم خونه تا ا شد. ظهر به زور خاله رو فر ساکت  سن منو دید  مح

سن دراز سن موندم. مح شیده ب کنه و خودم پیش مح سته  ودک شو ب شمها و چ
به چي زل  باز از موقعیت اسگگتفاده کردم و زل زدم بهش. محسگگن:  بود. منم 
که زل زدم بهش؟ ولي  ید  جا فهم یداره؟ از ک یدم هوا، این ب زدي؟ دو متر پر
سن  شم. مح سري که دل منو برده و من دیوون خودمو نباختم. من: زل زدم به پ
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نگاه کرد. محسن: آوا. من: جانم؟ فکر کنم چشمهاشو باز کرد و با لبخند بهم 
شتي؟ با  سن: چرا برگ شد که باز لبخند زد. مح دلش ریخت یا قند تو دلش آب 
شبو میگم. من: آهان،  سن: اون  شتم؟ مح تعجس گفتم: مگه کجا بودم که برگ
که ازت  مدم  ئه. او با تو یدم حق  هات فکر کردم و د به حرف خوب راسگگتش. 

سن د سید.  تستمو گرفمعذرت خواهي کنم. مح و برد نزدیک لبش و ب*و*
یعني من عاشق این احساساتي بودنشما، که سالي یه بار این روشو من میبینم. 
محسگگن: تو چرا خودتو به مرده نشگگون دادي؟ نگو اون مچتو گرفت که باورم 
نمیشه. تو بیشتر از این چیزا حالیته و زرنگي که بخواي سوتي بدي. من: خوب 

مرده ببینتم. کیل کردي چطوري حالشو گرفتم؟  هصدا کردم کآره خودم سر و 
محسن اخم کرد و گفت: تو نترسیدي یه وقت بالیي سرت بیاره؟ چطور جرات 
کردي جلوش بري؟ دسگگتمو گذاشگگتم روي موهاش و همینجور که با موهاش 
بازي میکردم لبخند زدم. من: محسگگن، تو واسگگگه من از اوني که فکر میکني 

رو اونجوري زخمي ببینم و سگگاکت بمونم. بخدا  ونتونسگگتم ت خیلي عزیزتري.
نمیدونم اینهمه جرات و زور از کجا اومد توي وجودم که با اون رو به رو شدم. 
فقط میدونم حاضر بودم هر کاري بکنم که تو فقط سالم باشي. بعدشم، یادت 
رفته من کمربند مشکي کاراته دارم آقا؟ محسن دستشو گذاشت روي دستم و 

شید روي  شتي، بشلک شه دا سن: جرأتو که همی سید. مح ستمو ب*و* . کل د
ستکي بود یا  شده بود. حاال گریه هات را شس زیادي  زورم همینطور. ولي اون 
چاره  که بی که اونو خر کنم. دیدي  با همش الکي بود  با نه  مت بود؟ من:  فیل
شلیک کردي؟ با یادآوري مرده که  ستي تو بهش  سن: را شد. مح چطوري خر 
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یه لحظه خودم هنگ کردم که با چه جراتي اون کارو کردم.  ردمکبهش شگگلیک 
شلیک کردم به پاش.  سن یادم انداختي. اومد بهم حمله کنه، یهو  من: واي مح
باهي  یه موقب اشگگت که دارم فکر میکنم میبینم من چقدر خر بودما. اگه  حاال 
میزدم یه جاي دیگه ش و یه چیزیش میشگگد چي؟ آخه خیلي ع گگبي بودم و 

س شلیک کردي یا نه؟ من: آره،  هامتد سن: حاال درست  شت مي لرزید. مح دا
زدم به پاش. محسگگن باز لبخند زد و هیچي نگفت. من: محسگگن یه سگگوال 
شااّل خیلي تیزي. اون مرد  سن: بخرس. من: همه میدونن که تو ما سم؟ مح بخر
با اینکه هیکلش دو برابر تو بود ولي تو زورت بیشگگتر از این حرفاسگگگت.  هم 

بهت حمله کرد که تو نتونستي از پسش بر بیاي؟ محسن: راستش، اون  طورچ
صا حرف  شتم به حرفهاي تو فکر میکردم. مخ و موقعي که بهم حمله کرد دا
آخرت. اینقدر فکرم مشگگخول بود که حواسگگم به دور و برم نبود. من: خدا رو 
ست که شنه تون نی شما گ شت. خوب آقاي راد   شکر که همهچیز به خیر گذ

ناهار بیارم؟ محسگگن خندید و گفت: ممنون میشگگم اگه بگید ناهارمو  براتون
بیارن خانم پرند. من: ِا ِا ، باز گفت خانم پرند. من خانم رادم. زیر چشگگمي به 
محسگگن نگاه کردم که داشگگت چپ چپ نگاهم میکرد. زبونمو در آوردم و گاز 

شوخي بود بخدا. هروقت  اومد توي  سمماگرفتم. من: خوب بابا غلط کردم، 
شناسنامت میشم خانم راد. ولي فعال پرندم باشه. پرستار که نهارو آورد کمک 
کردم تا محسگگن بشگگینه. بعد خودم بهش غذا دادم. من: مگه اینکه تو مریض 
سن: آوا باز  شم و لقمه دهنت بذارم. مح شي تا اجازه بدي من بهت نزدیک ب ب

که دلت میاد تو حلقت؟ محسگگن  اناز اون حرفها زدیا. من: کدوم حرفها؟ از او
شگگروک کرد به خندیدن و منم همینجور باهاش میخندیدم که یهو در باز شگگد. 
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کاري  له  مد تو. من: ب چادري او یه دختر  که  فت  به در ر گاهمون  تامون ن دو
سن. چي؟  سن، زیر لس گفت: مح شتید؟ دختر به من نگاه کرد و بعد به مح دا

تو هم بود و داشت به دختره نگاه  اخمهاش تند برگشتم به محسن نگاه کردم که
میکرد. دختر اومد نزدیک و زل زد به محسن. دختر: خوبي محسن؟ ایششش، 
سن محسن مي کنه. مرض و محسن، درد و محسن. اي حناق بگیري  هي مح
انشگگالله. اینا کي میخوان بفهمن که من غیرتي میشگگم هان؟ محسگگن با همون 

: بله ممنون. بعد رو کرد به من که تفاخمش که آدم خودشگگو خیس میکنه گ
داشتم با دهن باز بهشون نگاه میکردم. محسن: ایشون خانم پرند هستن. خانم 
پرند ایشون هم دختر دائیم هستن، نازنین. نازنین؟ یعني نامزد محسن؟ هموني 
که بهش خیانت کرد؟ برگشتم و به صورت دختره که االن چادرشو انداخته بود 

. صگورت گرد و سگفید، چشگمهاي درشگت و سگبز، لس دمررو شگونش نگاه ک
غنچه. هیکلشگگم یکم تخلي بود. تیخش خیلي سگگاده و چادري بود. یعني اي تو 
بل از  ند روز ق نه از اونور چ چادر سگگر میک ظاهري. از اینور  ند ت که ِا حت  رو
ازدواجش خانم نمیتونه جلوي ه*و*سگگشگگو بگیره و با یکي دیگه میریزه رو هم. 

. بابا جرااااااااات. دیدم بدجور زل زدم به دختره، زود خودمو ننشگگواونم تو خو
نازنین:  له خوشگگوقتم.  جمب و جور کردم و لحنمو خونسگگرد کردم. من: ب
همچنین. بعد برگشگگگت به محسگگن نگاه کرد و گفت: بابام گفت عمه دیروز 
حالش بد بوده و وقتي دلیلشگو میخرسگن میگه که تو بیمارسگتاني و بي هوشگي. 

زودتر بیام که گفتن اجازه نمیدن بیام. امروز که عمه گفت به هوش  تمواسگگمیخ
اومدي زود خودمو رسگگوندم. نه بابا؟ یعني اینقدر تو محسگگنو دوسگگت داري؟ 

http://www.roman4u.ir/


 229 بادیگارد

برگشگگتم به محسگگن نگاه کردم که شگگکمش باند پیچي بود و بدنش ل*خ*ت، 
یر ز ملحفه هم تا زیر شکمش بود. یه لحظه غیرتي شدم و ملحفه رو کشیدم تا

که باعث تعجس نازنین و لبخند محسگگن شگگد. محسگگن خیلي سگگرد  گردنش
جواب نازنین رو داد. محسن: شما لطل دارید. نازنین: محسن، من میخواستم 
که یعني من مزاحمم.  گاه کرد  به من ن عد زیر چشگگمي  هات حرف بزنم. ب با

ست زیر چونم بذارم که از رو بره دختره? جلل. خود شینم و د ستم ب  شمیخوا
وقت عشگگقوالنه من شگگده حاال به من میگه مزاحم. خیلي خونسگگرد از  حممزا

شتم از  ستمو گرفت. وااااي که دا سن مچ د شدم، یه قدم که رفتم مح جام بلند 
سعي کردم که چیلم  سن نگاه کردم و  شتم به مح شحالي غش میکردم، برگ خو

 يا میرباز نشگگه. )چیلم: نیشگگما اما نتونسگگتم و بهش لبخند زدم. محسگگن: کج
آوا؟ احسگگاس کردم از عمد منو آوا صگگدا کرد. منم پررو دوال شگگدم و موهاشگگو 
ب*و*سگگیدم. من: یکم قدم بزنم عزیزم، شگگما هم راحت باشگگید.نگاه تندي به 
ستمون نگاه میکرد. از اتاق  شده به ما و به د شت با دهن باز  نازنین کردم که دا

م الهي من فداي محسنم بشکه رفتم بیرون از خوشحالي میخواستم جیغ بزنم. 
سنگ روي یخش کرد. یه پنج دقیقه دم در  شم اومد که  ست. خو که اینقدر آقا
شحالي پریدم و  شون. از خو ش بودم که دیدم کامي و بهار اومدن. با دو رفتم پی
کامي رو ب*غ*ل کردم. من: الهي من فداتون بشگگم. خوب به موقب اومدید. 

شگگدي آوا خانم. من: کامي  نچیه مهربوکامي با تعجس بهم نگاه کرد. کامي: 
جون عزیزت االن بیخیال شگگو و فقط برو توي اتاق و نذار این دختره ي جلبک 
با محسگگن تنها باشگگه. بخدا بعدش هر چقدر که خواسگگتي اذیتم کن اگه چیزي 
ست انجام میدم فقط االن برید توي اتاق. کامي:  گفتم. بخدا هرچي بخواي وا
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نمیده من اذیتت کنم و تو جواب ندي. ولي  لوري که حابابا چه خبره؟ نه اینج
به جاش اون چیزي رو که ازت میخوام باید انجام بدي. قبوله؟ من: قول قول، 
قبوله. کامي بدون هیچ حرفي رفت توي اتاق و شگگروک کرد بلند بلند سگگالم 
علیک کردن. کامي: به، آقا محسن گ?ل گالب. چطوري پهلوون؟ حاال دیگه 

اکشگگن میبیني و به ما نمیگي، باشگگه باشگگه. بهار همینجور  ممیري فیل تنها تنها
وایساده بود منو نگاه میکرد. برگشتم نگاهش کردم. من: تو چرا اینجایي؟ پاشو 
سرش  شت  برو تو دیگه. بهار نگاه معني داري بهم کرد و رفت توي اتاق، منم پ

دام ص اميولي همه کرفتم. کامي رو کرد به نازنین. کامي: سالم، کامیار هستم 
میکنن. شما؟ نازنین که چادرشو انداخته بود روي سرش گفت: نازنین هستم. 
بهار هم با نازنین سالم علیک کرد و دست داد. کامي نزدیک تخت محسن شد 
و یهو ملحفه رو از روش کشید که جیغ من در اومد. من: کامي چیکار میکني؟ 

 خوب میخوام ببینم ؟کامي: چتهکامي برگشگگگت و با تعجس به من نگاه کرد. 
زخمش کجاسگگت. خودم و جمب و جور کردم و گفتم: کسگگي اینجوري ملحفه 
سن دوست  ست آقا مح شرم و حیا چیزي حالیت نی شم اگه تو از  میکشه؟ بعد
نداره نامحرم بدنشو ببینه. بعد یه نگاهي به نازنین کردم که کامي دوزاریش افتاد 

ین که دید ما پرروها نشگگسگگتیم توي اتاق و و زود ملحفه رو درسگگت کرد. نازن
تکون نمیخوریم از رو رفت و خداحافظي سگگردي کرد و رفت. تا رفت کامی 
روي صندلي ولو شد و گفت: آخیش. بعد انگار یه چیزي یادش اومد زود بلند 
شگگد اومد طرف من و چسگگبوندم به دیوار. کامي: خوب حاال تو بیا اینجا من 

سن جون من از مریض بودنت کارت دارم. بعد رو کرد  سن و گفت: مح به مح
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استفاده میکنم و یکم تالفي اذیتایي که آوا کرده و جلوي تو نتونستم چیزي بگم 
رو در میارم. محسن خندید و هیچي نگفت. بهار شروک کرد با محسن صحبت 
صداي آرومي گفت: خوب حاال بگو بینم اینجا چه خبره؟ من:  کردن. کامي با 

: آوا منو خر نکن، قول دادي که هرچي ازت کاميچه خبر؟  سگگالمتي، شگگما
خواسگگتم انجام بدي. پس حاال راسگگتشگگو بگو. سگگرمو انداختم پایین و گفتم: 
راسگگت چیو؟ کامي: چرا اینجوري جیغ زدي تا ملحفه رو کشگگیدم پایین؟ من: 
خوب گفتم که، محسگگن خیلي به این چیزا حسگگاسگگه و خوشگگش نمیاد کسگگي 

: پس تو چطور جلوش روسگگري سگگر نمیکني؟ يرعکس. کامبدنشگگو ببینه یا ب
چطور اونروز هي دل میدادي و قلوه میگرفتي؟ با تعجس بهش نگاه کردم. من: 
کجا دیدي؟ کامي: ندیدم، رو دستي زدم که خودتو لو دادي. خوب تعریل کن 
میشنوم. باز سرمو انداختم پایین. نمیدونستم گفتن حقیقت درسته یا نه. کامي: 

کردم که لبخند زد. کامي: که تو هم دوسگگتش داري.  اهشداري؟ نگ دوسگگتش
ایول. من: یعني چي منم دوسگگتش دارم؟ مگه کي دیگه دوسگگتش داره؟ کامي: 
من. خس خنگول اونم تورو دوسگت داره. من: تو از کجا فهمیدي؟ کامي: بازم 
رو دسگگت خوردي عزیزم، من که چیزي نمیدونسگگتم. ع گگبي نگاهش کردم و 

که دو متر پرید عقس. کامي: نکن قاتل، منو با اون  صورتشبزنم توي خواستم 
مرده که اونروز زدي آش و الشگگش کردي اشگگتباه گرفتي. من: نخیرم، اشگگتباهم 
نگرفتم. میخوام حال تورو بگیرم که از صگگب  هي منو سگگر کار میذاري. کامي 

پس  باز اومد نزدیک. کامي: بهت گفت که دوسگگگت داره؟ من: اوهوم. کامي:
اینقدر روت حساسه. من میگم چرا تو آدم شدي. من: خفه شو، اگه تو  رابگو چ

گه  که دی نه  با. منظورم ای با کامي: برو  ثل خودت نبین.  مه رو م آدم نیسگگتي ه
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کامي یکم  با تو هم.  با هاتو بیرون نمیریزي. من: خوب  آرایش نمیکني، مو
شکم  ستین؟ تا اینو گفت خ صیخه ه باز  نزد. با دهساکت موند و یهو گفت: 

صورتم تکون داد. کامي: اووووي با  شو جلوي  ست بهش نگاه میکردم. کامي د
توام. هسگگتید نه؟ من: تو از کجا میدوني؟ کامي: منو دسگگگت کم گرفتي، اگه 
اندازه? محسن نمیفهمم، کمترشم نمیفهمم. مکثي کرد و گفت: راستش اوال تا 

د. فهمیدم به این چیزا دسگگتش بهت میخورد زود اخم میکرد و ناراحت میشگگ
سیه.  سش عادیه و تازه یه جوراییم تو چیزش عرو سه. ولي بعدا دیدم که وا سا ح
با  با کامي: خوب  کامي و گفتم: کوفت. بي ادب.  بازوي  با مشگگگت زدم توي 
شگگوخي کردم، چه دسگگتتم سگگنگینه. نه جدي اونروز یه دفعه اي دیدم که تو 

: چیه؟ . کاميکردمبهش نگاه دسگگتشگگو توي کافي شگگاپ گرفتي. باز با تعجس 
شم داره و تیزه؟ من از اون تیزترم. من: نه، تو از اون  سن چ فکر کردي فقط مح
فوضگگولتري. کامي... کامي: میدونم بابا به کسگگي نمیگم. به بهارم فعال چیزي 
سي. رفتیم  ستي. بهش لبخند زدم و گفتم: مر نمیگم تا هروقت که خودت خوا

شم ستیم. بهار:  ش شتید به هم میگفتید؟ کنار تخت ن ساعت چي دا ا دوتا دو 
بابا، غیرتي کجا بود؟  کامي: واي من فداي زن غیرتیم بشگگم الهي. بهار: برو 
کامي: باشگگگه هرچي تو بگي. هیچي، داشگگتم از آوا بابت قولي که داده بود یه 
شس ما  شد یه  سن خوب  قولهایي میگرفتم. بهار: چیو؟ کامي: اینکه وقتي مح

. بهار: دو سگگاعت اینو میگفتید؟ کامي: آخه این نبه خونشگگو رو دعوت میکنه
نه  که  نه؟ هي چونه میزد  کار ک مه پول میخواد چی با اینه یدونم  له، من نم بخی
فالن چیزو نمیگیرم گرونه، فقط چایي و شگگیریني. اینقدر گفتم تا آخر مخشگگو 
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ستان، خاله نذر کرده بود که ا سن از بیمار گه زدم. ***** بعد از مرخ ي مح
هوش بیاد گوسفند سرمیبره و گوشتشو به نیازمندها میده. منم که از  همحسن ب

شروک کرده بودم به ادا کردن نذرم.  سن به هوش اومده بود  همون روزي که مح
هر روز یه سگگري از نمازهاي قضگگامو میخوندم و روزه میگرفتم. اما به کسگگي 

وي ت ازق میکرد. نگفته بودم که بخاطر نذرمه. محسگگنم باید اسگگتراحت مطل
اتاقش تکون نمیخورد. یعني میخواسگگت اما من و خاله نمیذاشگگتیم. غذاشگگو 
میبردیم توي اتاق. حاال دیگه تلویزیون نگاه کردنمون توي اتاق محسن بود. یه 
سریال میدیدیم و میوه  سن و با هم  سته بودیم توي اتاق مح ش شس با خاله ن

یه جاي دیگه بود. تاق بیرون  کهنفهمیدم  میخوردیم. ولي من فکرم  له از ا خا
ستم به خودم اومدم. من:  شت روي د شو گذا ست سن د رفت، فقط وقتي که مح
شدم،  ساکت  ست.  سن: کجایي؟ تو فکري. من: هیچي. چیزي نی هان؟ مح
بعد از یکم فکر صگگگداش کردم. من: محسگگن. محسگگن: بله؟ من: به نظر تو 

 که بگیم مهم نبودی عجیس نیسگگت که به تو حمله کردن؟ آخه اصگگال نزدیک
میخواسگگتن به من حمله کنن و با تو درگیر شگگدن. هنوز گیجم و چیزي به فکرم 
نمي رسگگه.. محسگگن: اونا هدفشگگون کشگگتن من بود. من با تعجس بلند گفتم: 
چي؟؟!!! محسگگن: آخه اونا چندبار به تو حمله کردن ولي من ازت حفاظت 

شه شه. میبینن که من همی شتم چیزیت ب شتم و  کردم و نذا گاردهاي بادی مثلپی
تا  هات نمي زارم. براي همین اول میخوان از شگگر من خالص شگگن  گه تن دی
ستن؟ اي بابا.  ست بردار نی شن د شون به تو برسه. من: یعني اینا تا منو نک ست د
سن: آوا تو داري روزه میگیري؟  سن حرف زد. مح شدیم که مح ساکت  یکم 

ره؟ آدمها چرا روزه میگیرن؟ محسن: من: اوهوم. محسن: چرا؟ من: واا، چرا دا
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آخه تو خیلي وقته که داري روزه میگیري. معموال خانوما هفت روز در ماه نمي 
تونن... چپ چپ نگاهش کردم که ساکت شد. من: میگم توي درگیري سرت 
به جایي خورده؟ این چه حرفیه که تو میزني؟ اصگگال به تو چه. قشگگنگ عدد 

سن: ا، مگه چي گفتم؟ من: هیچي، فقط روزهاي زنا رو هم میدونه. پ ررو. مح
سن: آوا، نذر کرده بودي؟ من: چي؟ نذر کردم  شماریت حرف نداره. مح روز 
ضات رو  سن: نذر کردي که اگه من به هوش بیام نمازهاي ق شه؟ مح که چي ب
نا رو از کجا میدونه؟ نکنه  یا امام علي، ای میخوني و روزه هات رو میگیري؟ 

ثل ادوارد ت ا میتونه فکر آدمو بخونه؟ من: واا، Twilight) یتوي توایالاین م
بابا اعتماد به نفس. مگه خلم که این همه گشنگي بخاطر تو بکشم؟ بلند شدم 
از اتاق برم بیرون که محسن دستمو گرفت و کشید سمت خودش. آخه از شما 
باز  ناز کنم و  مدم  یه جورایي پرت کردم تو ب*غ*لش. او چه پنهون؟ خودمو 

سفت منو گرفت و با لحن آرومي صدام کرد. محسن: آوا.  محسنلند بشم که ب
نفسگگمو حبس کرده بودم و تکون نمیخوردم. مرضگگو آوا که دلم بندري رفت. 
کاري  یدونم چرا داري پنهون  نه. ولي نم خاطر م یدونم ب که م محسگگن: من 
قدر دوسگگتم داري و  که چ بت کردي  کارت بهم  ا با این  بدون  میکني. ولي 

به من  بهوونم کردي. دی نه بودي، ربطي  یدم و گفتم: تو دیوو زور نفس کشگگ
نداشگگگت. با پیشگگونیش آروم زد به سگگرم و با خنده گفت: مثل خودتم. **** 
محسگگن روز به روز حالش بهتر میشگگد و دیگه میومد پایین تا همه با هم غذا 

مروز دم. ابخوریم. این چند وقته با یه بادیگارد جدید میرفتم دانشگگگاه و میوم
یه کالس داشگگتیم اونم با مو?دب پور. دخترهاي دانشگگگاه همه دیوونش  قطف
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بودن. هرچقدر بهش میچسگگبیدن اون محل نمیذاشگگت. خیلي خوش اخالق 
سر کالس و مو?دب  سته بودیم  ش شده بود. ن ست  بود و با همه? دانشجوها دو

شیده بود و  شه ک سطاي کالس نق سه و شت درس میداد، کامي وا به ما پور دا
که مثال آماده باشگگیم. کامي با پا زد به صگگندلیم که یعني آماده باشگگم،  بودگفته 

سرها که کنارش بودن  شایار و چندتا از پ شد خ بعد یهو خودش پرید که باعث 
بخرن عقس. منم که حوصگگله خودمو هم نداشگگتم فقط داشگگتم بهشگگون نگاه 

سک آورده، ولي یهو دیدم ی سو رد  پام ويه چیز از جلمیکردم. فکر میکردم باز 
شگگد. تازه فهمیدم که مارمولکه. نفهمیدم چي شگگد، فقط دسگگت گذاشگگته بودم 
روي صورتم و جیغ میزدم. کالس ریخت به هم و همه همدیگه رو هل میدادن. 
سبوندم  شید، بعدش چ سط یه دفعه دیدم یکي بازوهامو گرفت و منو ک تو این و

میخریدم و گریه م  وریشگگد و همینجبه دیوار. هنوز از بودن مارمولک چندشگگم م
شتي. حس کردم یکي بازومو  گرفته بود. اي کامي نمیري با این کارت که منو ک
گرفته و داره تکونم میده، چشگگمهامو آروم باز کردم، مو?دب پور بود. مو?دب 
پور: آوا نترس، چیزي نیسگگگت. من: مارمولکه، بدم میاد ازش. بچه ها همه از 

. این بادیگارد بي عرضگگه کجاسگگت نبودي توي کالس کالس رفته بودن و کسگگ
شارم  شت تند تند میزد، ف سیده و در رفته. قلبم دا شم انگار تر پس؟ دیوانه خود
افتاده بود و دسگگت و پام داشگگت میلرزید. صگگداشگگو شگگنیدم. مو?دب پور: آوا، 
یدونم چي توي  هاي قشگگنگي داره، نم چه چشگگم گاه کردم،  خوبي؟ بهش ن

گاهش بود. زدم زی یه. مو?ن پور هرکاري کرد آروم نگرفتم، یهو منو  دبر گر
گرفت توي ب*غ*لش. نمیدونم چرا ولي مقاومت نکردم. بوي عطرش پیچید 
توي دماغم. همینجور من گریه میکردم و اون داشگگت دلداریم میداد. یکم که 
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آروم شدم نشوندم روي صندلي. رفت بیرون و یکم بعدش با آب قند اومد. آب 
ردم حالم بهتر شد. خجالت میکشیدم نگاهش کنم. آخه من چقدر قندو که خو

سن کاش اینجا بودي تا  ست بزنه. واي مح شدم که اجازه دادم بهم د ضعیل 
شه منو یه  سن اینجا بود قبل از اینکه چیزي ب شد، مطمئنم اگه مح اینجوري نمی
صبر کن دارم  شمت،  شو ح ارم میکرد. وااي کامي میک شه میبرد و خود گو

بد برات. هماهنگي مارمولک میاري آره. مو?دب پور: بهتري؟  ونحاال دیگه 
خجالت زده بدون اینکه سرمو باال بگیرم گفتم: بله ممنون. دست انداخت زیر 
چونم و سگگرمو گرفت باال. به چشگگمهاش نگاه کردم. نمیدونم چرا نمیتونسگگتم 

زنه. باهاش مثل پسگگرهاي دیگه بد اخالقي کنم و اجازه ندم که بهم دسگگگت ب
ستاد. مو?دب پور: کیارش. رمو?دب پو شي آوا؟ من: نه ا : از من خجالت میک

با تعجس بهش نگاه کردم. مو?دب پور: اسگگمم کیارشگگه نه اسگگتاد. من: خوب 
صداتون کنم. مو?دب پور:  سم کوچیک  شه که به ا ستادمون هستید، نمی شما ا

ان. من: ولي جلوي دیگران آره، ولي وقتي که تنهاییم کیارش صگگدام کن آوا ج
شو و  نم سر خاله ن ستم. د بفهم دیگه زولبیا، یعني زودي پ اینجوري راحت نی

تو هم اینقدر واسگگه من آوا آوا نکن. مو?دب پور: چرا؟ مگه ما با هم دوسگگت 
صدا نمیکنن. لبخند زد،  سم فامیلي  ست که همدیگه رو با ا ستیم؟ دو تا دو نی

شد. من: به  سر و کله بادیگارد پیدا  نن اگه آقاي راد بدو ه،بمنم لبخند زدم. یهو 
شه محمد جان. بادیگارد  شما بخاطر مارمولک فرار کردید خوش به حالش می
که اسگگمش محمد بود: ببخشگگید خانم، یکیو دیدم فکر کردم شگگماین که رفت 
شکال نداره.  شتم. من: ا ستید و زود برگ شما نی بیرون. رفتم دنبالش که فهمیدم 
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. یه نگاهي به کیارش انداختم که هخوب فکر کنم کالس تعطیل شگگد بریم دیگ
داشگگت سگگرشگگو از روي تاسگگل تکون میداد. کیارش: من که میدونم کار اون 
کامیار مارمولکه. یادم باشگگه بهش بگم فامیالشگگو توي کالس نیاره که باعث 
شیطونه ها. من میگم کامي  شه. خندیدم، اینم  ضیا می سیدن و غش کردن بع تر

واسه? این شوخ طبعیشه. من: با اجازه استاد، چرا اینقدر با این جور شده، پس 
به روي خودم  ما دیگه میریم. کیارش یه اخم کوچیک کرد و گفت: اسگگتاد؟ 
نیاوردم و خداحافظي کردم. هنوز از در بیرون نرفته بودم که صدام کرد. برگشتم 
سمتش. کیارش: آوا جمعه با بچه ها میخوایم بریم کوه. تو هم بیا. من: شرمنده 

یام. کیارش: چرا؟ من: چون آقاي راد هنوز حالشگگون کامال  کنمنفکر  بتونم ب
خوب نشگگده و نمیتونن راه برن. منم بدون ایشگگون جایي نمیرم. شگگرمنده. دیگه 
شخزخونه  سیدم خونه رفتم توي آ زود از کالس رفتم بیرون که زر زیادي نزنه. ر

کردم و تا که آب بخورم. خاله و صگگخري خانم داشگگتن چایي میخوردن. سگگالم 
شون نگاه کردم.  شون در اومد. با تعجس به ستم آب بخورم یهو جیغ دوتا خوا
له، تعطیلیمه. هیچي  خا نه  گه روزه نیسگگتي؟ من:  له: عزیزم م خا یه؟  من: چ
نگفتن و خندیدن. من: راسگگتي خاله، آقا محسگگن بیدارن؟ خاله: آره عزیزم، 

در اتاقو زدم و  چطور؟ من: هیچي کارش داشگگتم. پس من برم پیشگگش و بیام.
منتظر موندم که جواب بده. یه دفعه خودش در اتاقو باز کرد. به سر تا پاش نگاه 
شمک زدم و گفتم: میتونم  شمي تنش بود. چ سفید با لباس ی کردم، یه گرم کن 
چند لحظه باهاتون صحبت کنم آقاي راد؟ محسن آروم خندید و سرشو تکون 

تخت نشگگسگگتم و مقنعه مو در آوردم.  ويرداد و رفت کنار تا من برم تو. رفتم 
ستمو قالب کرده بودم و با  سترس گرفتم. د سالمتي. ا سن: چه خبر؟ من:  مح
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کار امروزم پشگگیمون بودم و  یدادم. خیلي از  هامو تکون م پا لت ع گگبي  حا
شه. اما مجبور بودم بهش بگم تا از کس دیگه اي  سن ناراحت ب سیدم مح میتر

شه. ست ن سر در سم درد شنوه و وا شده؟ من: ببین  ن سن: چته آوا؟ چیزي  مح
محسگن، من امروز یه کاري کردم که االنم مثل سگگ پشگیمونم. محسگن اخم 
باز اینجوري حرف زدي؟ تعریل کن ببینم چي شگگگده. من:  فت: تو  کرد و گ
هیچي، این کامي بزغاله امروز مارمولک آورده بود تو کالس، منم از مارمولک 

وقتي دیدمش تنها کاري که کردم این بود که بدم میاد. یعني چندشگگم میشگگه، 
ساس چندش کردم و همینجور میخریدم و  ستم و جیغ زدم. بعد اح شمهامو ب چ
شمي به محسن که  شیدم و زیر چ صدا داري ک شیدم به بدنم. نفس  ست میک د
داشگگت نگاهم میکرد نگاه کردم. ادامه دادم. من: بعد اسگگتادمون اومد بردم یه 

کنه ولي من بس که ترسیده بودم زدم زیر گریه. وقتي  مگوشه و میخواست آروم
شدم و به  شتم گریه میکردم. بلند  به خودم اومدم که توي ب*غ*لش بودم و دا
محسن نگاه کردم که همینجور اخم کرده بود و صورتش قرمز شده بود. زل زده 
صال تو حال خودم نبودم.  سن، ا شد مح بود به دیوار. من: بخدا نفهمیدم چي 

م افتاده بود و داشگگتم میلرزیدم. ببخشگگید. از ته دل میگم که ببخشگگید. فشگگار
محسگگن: پس محمد کجا بود؟ من: محمد همون موقب از کالس رفت بیرون، 
ته بود  بالش رف یکي رو دیده بود فکر کرده بود منم و از دسگگتش فرار کردم. دن

 یدهابیرون. محسن ساکت بود و داشت فکر میکرد، احساس کردم که موندنم ف
نداره. بدون هیچ حرفي از اتاق رفتم بیرون. بذار قهر کنه. بهتر از اینه که بعد 
سه من  خودش بفهمه و حالمو جا بیاره. به نظر من که چیز بزرگي نبود. یعني وا
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ست کس دیگه اي بهم بخوره.  ست نداره د سن دو که چیز عادي ایه، ولي مح
به جز من و محسگگن  شگگس الهي من فداي غیرتش بشگگم که پدر منو سگگوزونده.

کسي خونه نبود. قرار بود خودم شام درست کنم. بهترین راه همینه. شنیده بودم 
که مردها دلشون توي شکمشونه. اگه میخواي دلشونو به دست بیاري واسشون 
غذاي خوشگگمزه درسگگت کن. پس پیش به سگگوي غذا درسگگت کردن. از توي 

تا غذاي چیني رو پیدا  و ازشگگون پرینت گرفتم. کردم اینترنت طرز تهیه چند 
کاغذها رو گذاشتم جلومو از روش غذا درست کردم. همه چیز رو با سلیقه ي 
شخزخونه. رفتم باال و  سن اجازه ندادم که بیاد توي آ ست کردم. به مح کامل در
لباسگگمو در آوردم. پیل پیل چه بوي سگگیر و پیاز میده. تند رفتم دوش گرفتم و 

آبي خوشگلي با جین پوشیدم و آرایش مالیمي  اسببعدش موهامو موس زدم. ل
تا میتونسگگتم عطر زدم. ببین چي شگگگدي آوا خانم. زود برگشگگتم توي  کردم. 
آشگخزخونه و افتادم به جون میز. بشگقاب و قاشگق و چنگاال رو گذاشگتم، حاال 
گلدون پر از گ?ل قرمز. شگگمعهاي قرمز. غذا رو کشگگیدم و شگگمعا رو روشگگن 

رو خاموش کردم و محسگگنو صگگدا کردم. محسگگن اومد  هنکردم، چراغ آشگگخزخو
سن: آوا چي کردي؟ من: بده؟  شد. مح شمهاش چهارتا  داخل، تا میزو دید چ
محسگگن: خیلیم خوبه، دسگگتت درد نکنه. به به چه بویي. اومد نزدیک و به میز 
نگاه کرد. من: بشین خوب. نشست، ولي همینجور داشت بشقابو نگاه میکرد. 

منتظر چي هسگگتي؟ محسگگن: آوا ایندفعه توش سگگم دیگه  ي؟رمن: چرا نمیخو
که  ند نیشگگتو  ندید. بب که غش غش خ گاهش کردم  چپ ن چپ  نه؟  نریختي 
سم نریختم،  شمن خونیم بودي  شي. من: اونموقب که د شگل می میخندي خو
شت  شو گذا ست سن با لبخند نگاهم میکرد. د سم بریزم؟ مح شقمي  االن که ع
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. دستت درد نکنه خیلي زحمت کشیدي. وایيآرو دستم. محسن: شوخي کردم 
خوشگحال شگدم که بخاطر حرف امروز ناراحت نیسگت و تونسگتم از دلش در 
بیارم. محسن: در ضمن، خوشگل شدي. لخم سرخ شد و سرمو انداختم پایین. 
محسگگن دسگگتاشگگو به هم زد. محسگگن: خوب شگگروک کنیم. بعد شگگروک کرد به 

گرد شگگده و داره منو نگاه  شگگمهاشچخوردن، غرق تماشگگاش بودم. یهو دیدم 
میکنه. من: چي شد؟ بدمزه ست؟ محسن: هان؟ نه اتفاقا خیلي خوشمزست. 
شقو پر کردم و  سندیده. قا ست پختمو پ شحال از اینکه د ستت درد نکنه. خو د
شور بود.  شه. چقدر  شمام گرد ب شتم توي دهنم. حاال نوبت من بود که چ گذا

. من: اه، این چیه؟ چرا اینقدر شگگوره؟ ندانگار نمکدونو کامل توش خالي کر
شقو پر کرد و  شوره؟ اتفاقا خیلیم خوشمزست. باز قا شه؟ کجاش  سن: چ مح
شد، ولي بخاطر دل من هیچي  شمهاش چهارتا  خورد. پس بگو چرا بیچاره چ
باره خوندم. من:  نگفته. بلند شگگدم رفتم کاغذها رو آوردم و مواد الزمشگگو دو

? قاشگگق نمک. خوب منم ریختم -، نوشگگته?خوب درسگگت نمک ریختم دیگه
دیگه. به محسن نشون دادم، محسن کاغذو برداشت و مشخول خوندن شد. یه 
لبخند گشادي روي لبش نشست. محسن: عزیزم اشتباه خوندي، اینجا نوشته 
شمهاي از حدقه در  شق نمک. با چ سه تا چهار قا شق نمک. نه  سه چهارم قا

محسگگن: ارههههههه. من: واااي،  ههههههاومده زل زدم بهش. من: نهههههه
آبروم رفت. یه بار خواستم شام درست کنما. اصال دفعه دیگه آشخزي نمیکنم. 
بخض کردم، آخه بدجور خورد تو ذوقم. مثال خواستم دلشو به دست بیارم، این 
خوب فراري شد بدبخت. اگه فرار کرد بهش حق میدم. همینجور با انگشتهاي 
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صگگندلیشگگو کنارم کشگگید و دسگگتمو گرفت توي  محسگگن دسگگتم بازي میکردم.
دستش. محسن: نبینم آوام ناراحت باشه ها. آخه عزیزم مگه چي شده؟ اولین 
باره که درسگگت کردي، دفعه بعد از اشگگتباهت یاد میگیري و خوبشگگو درسگگت 
میکني. البته اینم خوبه ها، من شور دوست دارم. نمیدونم تو چرا الکي خودتو 

یه چیز طبیعیه. مامان من بعد از ?? سگگال هنوز بعضگگي  این ناراحت میکني.
موقعها غذاش یا شگگوره یا بي مزه. بعضگگي موقعها هم میسگگوزونه. چیز خیلي 
سید. زیر لس زمزمه  شونیمو ب*و* طبیعي ایه. ناراحت نباش آواي من. بعد پی
کردم: آواي من. محسن: آره تو آواي مني. تو صداي مني. مرسي که بخاطر من 

زحمت دادي و شگگگام درسگگگت کردي. حاال هم این لس و لوچه رو  تخودبه 
شوره. محسن  سکته بزنیم بس که  شاممونو بخوریم. من: میترسم  جمب کن تا 
خندید و لخمو کشگگید. محسگگن: هیچیمون نمیشگگه، چون این غذا رو با عشگگق 
درست کردي و ما هم دوسش داریم. بعد رفت سر جاش نشست و باز شروک 

ست  منمن. کرد به خورد سم مهم نی شروک کردم به خوردن. وا شدم و  بي خیال 
که غذا شوره یا بده، واسم این مهمه که محسن پیشمه. پس تا آخرش میخورم. 
شام که تموم شد محسن کمکم کرد و میزو جمب کردیم. بعد ظرفها رو گذاشتم 
توي ماشگگین ظرف شگگویي و چایي دم کردم. محسگگن روي مبل نشگگسگگته بود و 

شس دیدمی فوتبال سن نگاه کردم. از اون  شتم روي میز و به مح . چایي رو گذا
شده بود.  شدم، خیلي دلم براش تنگ  سن تنها می درگیري دیگه خیلي کم با مح
خواسگگتم خودمو لوس کنم رفتم نشگگسگگتم روي پاهاش و دسگگت انداختم دور 
گردنش. محسگگن شگگروک کرد به تکون خوردن و تقال میکرد که منو بلند کنه. 

شو دختر. من: چته تو؟ یعني اینقدر مح شو دیگه. د میگم پا شو، پا سن: آوا پا
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سنگینم که پاهات درد گرفته؟ نمیخوام، دوست دارم تو ب*غ*ل عشقم بشینم. 
شته روي پاي یه مرد  سن: ز شته؟ مح شته. من: کجاش ز شو ز سن: آوا پا مح

شدم. نه ب ستي. با دهن باز بهش نگاه کردم، یعني چي؟ زود بلند  ش  انگار ابا،ن
امروز همه ق گگگد کردن که بزنن تو برجک ما. یعني تو برو بمیر آوا خانم. این 
با دو  یاب.  پایین و رفتم توي ح نداختم  حرکتش خیلي بهم بر خورد، سگگرمو ا
رفتم سگگمت تاب و روش نشگگسگگتم. پاهامو جمب کردم و سگگرمو گذاشگگتم روي 

 دیوونشگگم؟ه من زانوم. آخه من عاشگگق چیه این بشگگر شگگدم؟ مگه چي داره ک
محسگگنو توي ذهنم تجسگگم کردم. اون قد بلندش، اون هیکل چهار شگگونه ش، 
ضي وقتها  شکیش که برق میزد، نگاه جذابش که بع شم م سبزه ش، چ ست  پو
لس خوش  خاش،  مهربون میشگگگد، ابروهاي کلفت و مرتبش، اون دوتا چال ل

همتر فرمش، مخ گگوصگگا اون لبخند قشگگنگش که منو دیوونه میکنه. از همه م
ما  غیرتش یات خوبشگگگه. ا مه خ گگوصگگ نا ه پاکیش. ای و اخالقش. چشگگم 

خ وصیت بدش، فقط خشک بودنش و دمدمي مزاجیشه. طرف خ وصیات 
خوب ترازوش سگگنگینتره. واقعا دوسگگتش دارم، بدون اون نمیتونم. حس کردم 
یکي دست انداخت دور کمرم و به خودش چسبوند، بدون اینکه چشمهامو باز 

شونش و همینجور  فهمیدمعطرش کنم از بوي  شتم روي  سرمو گذا سنه.  مح
گریه کردم. دلم براش تنگ شگگده بود، حتي براي اذیتهاش، غیرتي شگگدنهاش، 
لجبازیهاش. محسن سرشو گذاشته بود روي سرم و دستشو که دور کمرم بود 
هي تکون میداد. محسگگن: آوا ببخشگگید ناراحتت کردم، نباید تند باهات حرف 

باغچه  یرمغافلگمیزدم. آخه  به گلهاي  کردي عزیزم. چیزي نگفتم، همینجور 
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زل زده بودم. محسن: عزیزم، من و تو فقط محرم همیم. هنوز عروسي نکردیم. 
زشته یه خانم متشخص مثل آوا خانمم، بیاد روي پاي یه مردي مثل من بشینه. 

 خنگي. تودرک کن عزیزم. تازه فهمیده بودم که چي داره میگه. اه آوا چقدر تو 
به اینجا نرسگگیده بود؟ گند زدي  که همیشگگگه توي این چیزا تیزي چرا عقلت 
سن:  شده بود. مح شتم، فقط دلم برات تنگ  سابي. من: اما من منظوري ندا ح
میدونم که منظوري نداشگگتي گلم. فداي اون دل کوچیکت که االن داره به قول 

و محکم  دخندی خودت بندري میزنه. با این حرفش پقي زدم خنده، محسگگنم
سن،  سینه ش و چشمهامو بستم. من: مح شتم روي  سرمو گذا ب*غ*لم کرد. 
یه؟ من: یعني تو منو  نداري. محسگگن: منظورت چ تو منو اینجوري قبول 
اینجوري که هستم نمیخواي، میخواي منو تخییر بدي. حجاب، رنگ مو، ابرو، 

 ودسگگتهاش آرایش و خیلي چیزهاي دیگه. محسگگن صگگورتمو گرفت توي دو تا 
به چشگگمهام. محسگگن: تو موهاي واقعیت چه رنگیه؟ من: قهوه اي.  زل زد 
محسگگن: تو وقتي به دنیا اومدي، یا حالت طبیعیت آرایش داشگگتي؟ من: نه. 
محسگن: تو ابروهات از اول اینجوري توي هوا بود؟ خنده م گرفت و گفتم: نه. 

که خودتو قبول  گه توجه کني این تویي  نداري و داري محسگگن: خوب، آوا ا
خودتو عوض میکني. من تورو همینجور سگگاده، بدون هیچ رنگي، بدون هیچ 
آرایشگگي میخوام. ِاِاِا، راسگگت میگها. حاال که دارم فکرشگگو میکنم میبینم کامال 
حق با محسگگنه. پس چرا اینهمه وقت من اسگگکل نفهمیدم؟ باز به چشگگمهاي 

شو ب*و شت لبخند میزد. بینی سن نگاه کردم که دا سیدم و بمح م توي رفت از*
شتم، ولي از این به بعد  ست میگي. من خودمو قبول ندا ب*غ*لش. من: آره را
میشم آواي اصلي. محسن: راستي، منم دلم برات تنگ شده بود آواي من. من: 
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خیلي دوست دارم، خیلي زیاد. بیشتر از اون چیزي که فکرشو بکني. محسن: 
شتر ا ست دارم. بی میدم. همینجور توي  شونز ایني که نمیدونم، منم خیلي دو

سکوت بودیم ولي دالمون داشتن حرف میزدن. یه دفعه بدنم لرزید، چشمهامو 
باز کردم. وااي من اصال لباس گرم نخوشیده بودم. محسنم لرزشمو فهمید چون 
دسگگتمو گرفت و بلندم کرد و با هم رفتیم توي خونه. میالد و بابا اومدن و یکم 

ردم و و رفتم توي اتاقم. لباسمو عوض ک گفتمعد شس بخیر پیششون نشستم. ب
دندونامو شستم، کنار تخت نشستم، از توي کشو قوطي قرصو برداشتم و دوتا 
گذاشتم توي دستم. صداي در اومد. من: بیا تو. محسن: آوا موبایلتو پایین جا 

 هگذاشته بودي. من: مرسي عزیزم. موبایل رو ازش گرفتم. محسن به دستم نگا
کرد. محسگگن: سگگرما خوردي؟ من: نه. محسگگن: پس قرص واسگگه چیه؟ من: 
شبا بدون اینا خوابم  سن: چي؟ آرامبخش چرا میخوري؟ من:  شه. مح آرامبخ
شون  سن: آوا نخور اینا رو. به نمیبره، یا اگه هم ببره همش از خواب میخرم. مح

ره یا بعادت میکني خوب نیسگگت. تو امتحان کردي ببیني بدون اینا خوابت می
: آره، خوابم نمیبره. محسگگن: اون مال خیلي وقت پیش بود. االن خیلي مننه؟ 

چیزها عوض شگگده. شگگاید بتوني بخوابي. عزیزم، یه امشگگبو بخاطر من قرص 
نخور ببین میتوني بخوابي یا نه. به قرص توي دسگگتم نگاه کردم. خودمم دیگه 

 احتالن بتونم رخسگگته شگگده بودم بس که قرص خورده بودم، شگگاید واقعا ا
بخوابم. قرصگگو برگردوندم توي قوطیشگگو انداختمش توي کشگگو میز. محسگگن 
لبخند زد و پیشگگونیمو ب*و*سگگید. محسگگن: مرسگگي. بهش لبخند زدم و رفت 
سته بودم زودي خوابم برد.  ستم. بس که خ شمهامو ب شیدم و چ بیرون. دراز ک
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 ورد تکون میداد.محسنو دیدم، با لباس سفید وایساده بود و داشت برام دست 
و برمون همهچیز سگگبز و پر از گلهاي رنگارنگ بود که بوي خوبشگگون همه جا 
شیدم و با دو رفتم پیش  صاف بود. یه نفس عمیق ک سمون آبي و  پیچیده بود. آ
سیاه  سمون  شو بگیرم یهو همه چیز از بین رفت. آ ست ستم د سن، اما تا خوا مح

ست و پا میزدم.  شتم د سرم نگشد و من توي دریا دا شت  ار کردم، دوتا م اهبه پ
سبز. اون که آبي بود اومد دنبالم،  شتم بودن. یکیش آبي و یکیش  بزرگ رنگي پ
ضي وقتها بر  ستش فرار میکردم. بع شنا میکردم و از د منم همینجور توي آب 
میگشتم عقس و میدیدم که هر لحظه داره بهم نزدیکتر میشه. دهنشو باز کرد و 

شد، اومد منو بخوره که محسن از راه رسید و زد توي سر  دندونهاي تیزش پیدا
مار آبي. تنها کاري که کردم این بود که جیغ زدم. یهو به خودم اومدم، به دور و 
برم نگاه کردم. توي اتاقم بودم، روي تختم. در اتاق باز شد و محسن اومد تو و 

م زیر روي تخت نشگگسگگت. محسگگن: آوا چي شگگده؟ من: اون، اون ماره.... زد
سینه ش و موهامو ب*و*سید. خیس عرق  حسنگریه، م سرمو گذاشت روي 

شده بودم. محسن: نترس عزیزم، خواب دیدي، آروم باش گلم، چیزي نیست. 
سن، اونا، اونا دنبالم بودن. بعد تو اومدي، اومدي زدیش.  شتم. من: مح من پی

زد. پر خون شگگد محسگگن. دندونهاش... چشگگمهامو بسگگتم، قلبم تند تند می
محسن: شششش، گریه نکن عزیزم. همش یه خواب بد بود. من: محسن من 
میترسم، اگه یه موقب خوابم تبدیل به واقعیت بشه چي؟ محسن: هیچي نمیشه، 
شه. مگه نگفتي توي خواب من زدمش؟ خوب نگران  ستم هیچیت نمی تا من ه
سرمو از روي شت میمونم.  شس همینجا پی صال من ام شه. ا  نباش. چیزي نمی

سن موهاي  ست میگي؟ مح شتم و به قیافه ش نگاه کردم. من: را سینه ش بردا
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خیسمو که چسبیده بود به پیشونیم کنار زد و پیشونیمو ب*و*سید. محسن: آره 
عزیزم. همینجا پیشگگتم، تو نگران چیزي نباش. آروم بگیر بخواب، باشگگگه؟ با 

سن باز کردم. من: سه? مح شکهامو پاک کردم و جا وا ست ا شت د شه.  پ با
محسن دستشو باز کرد و منو گرفت توي ب*غ*لش. منم سرمو گذاشتم روي 
سینه ش. محسن: آوا چرا داري میلرزي؟ من: نمیدونم محسن، هنوز میترسم. 
از مار متنفرم. میگن مار یعني دشگگمن آدم. محسگگن دسگگتشگگو که دور کمرم بود 

و محکمتر کرد. محسگگن: بهش فکر نکن، چیزي نیسگگت، بخواب. چشگگمهام
محسگگن و بوي عطرش بهم آرامش میداد. کم کم  سبسگگتم، صگگداي تخش قل

خوابم برد. چشم باز کردم، صب  بود. غلتي زدم و به در خیره شدم. محسن. با 
شس  ست؟ البد دی سن کجا سن به دور و برم نگاه کردم. پس مح یادآوري مح

ین. یبعد از اینکه منو خواب کرده رفته توي اتاقش. صگگورتمو شگگسگگتم و رفتم پا
روزنامه میخوند. سالم کردم و نشستم. نمیدونم این  همیشهمحسن داشت مثل 

شگرم و حیا از کجا اومده بود که اینقدر از محسگن خجالت میکشگیدم. من که 
این چیزا برام معمولي بود و اصال خجالت نمیکشیدم. ولي با محسن همه چیز 

له و محسگگنم فرق میکرد. بعد از صگگبحونه نشگگسگگتم جلوي تلویزیون که خا
صله الهاومدن. خ شگاه نداري عزیزم؟ من: چرا خاله، ولي حو : مگه امروز دان

ندارم واسگگه? یه کالس برم دانشگگگاه. امروزو به خودم مرخ گگي دادم. با هم 
داشگگتیم سگگریال میدیدیم که یکي از هنرپیشگگه هاي محبوبمو نشگگون داد. به 

ستمو گرفتم شت کتاب میخوند نگاه کردم. د سن که دا سمون. من:  مح رو به آ
از این شگگوهراي خوشگگگل و خوشگگتیپ به من و خاله عنایت فرما. الهي  دایاخ
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شروک  شت میوه میخورد با حرف من میوه پرید توي گلوش و  امین. خاله که دا
کرد به سگگرفه کردن. رفتم زدم پشگگت کمرش. من: خاله چي شگگد؟ خاله: دختر 

که زد چه حرفي بود  نه، این  کارت نک به خدا بگم چی عد زیر چشگگمي  ي؟ ب
نگاه کرد. اما من بیخیال. من: وا خاله، مگه چیه؟ تازه اول جوونیتونه.  محسگگن

بعدشم خانم به این خوشگلي و متشخ ي، در تعجبم که هنوز مجردي. خاله 
ستمو  ضد حال نزنید. باز د شو گاز گرفت. من: ا خاله دیگه  آروم زد به پام و لب

شوهر سمون: خدایا یه  شم و ابرو  گرفتم به آ شگل، چ شکي،خو قد بلند و  م
چهار شونه، خوشتیپ، مایه دار باشه یا نباشه مهم نیست. از اینها یکي بکوبون 
شخزخونه  صخري خانم از آ ست.  صخري خانمم بفر سه خاله و  سر من، وا تو 
اومد بیرون و گفت: چي مادر؟ من: شگگوهر ماماني. صگگخري خانم لبشگگو گاز 

. من: مگه چیه ماماني؟ وبهاسگگتخفرالله، خدایا تگرفت و زد به صگگورتش: واي 
خامونو  با هم میریم بوتاکس میزنیم، ل تازه،  تازه اول جوونیتونه.  له  شگگما و خا
بزرگ میکنیم، چین و چروک صگگورتمونو میگیریم. بعد یکیم میزنیم به لبمون 
شما.  شید  شم مانیکور و پدیکر. به به چه دافایي ب شه. بعد که اینجوري قلوه ب

. خاله که انگار از بابت محسگگن خیالش راحت دهمحسگگن پقي زد زیر خن یهو
صخري خانم از اونور هي زیر  شده خندید.  شوخیم ناراحت ن شده بود که از 
لس اسگگخفار میکرد و سگگرشگگو از روي تاسگگل تکون میداد. خاله: از دسگگت تو 

: وا مندختر. حاال من میگفتم جوونم، ولي دیگه نه اینقدر که از این کارا کنم. 
بعدم یه داداش کوچولو واسگگگه محسگگن میاري و میندازي تو  ؟خاله مگه چیه

سن  شروک کردم غش غش خندیدن. واقعا ت ور اینکه مح ب*غ*لش. خودم 
داداش کوچولو داشگگته باشگگه خنده دار بود. خاله: واي آوا، بال به دور. بجاي 
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ستي این حرفا  ش ست بگیره و من نوه مو، ن شو د سن بچه  ي. رو میزناینکه مح
خاله جون. ولي هنوزم روي حرفم هسگگتما، یه چند تا بوتاکس  دممن: مزاح کر

شت  شیدم که خاله برگ شکالي نداره. خاله خندید و هیچي نگفت. یه آه ک که ا
نگاهم کرد. خاله: چته عزیزم؟ نبینم آه بکشگگي. من: خاله، یکي این وسگگط 

تابها دختره هزار تا نیسگگگت که عاشگگق ما بشگگگه ها. واال توي همه? فیلما و ک
که  اطرخواهخ ندارم  بدبخت. حتي پسگگر دائي و پسگگر عمو هم  داره. اال من 

عاشقم بشن. محسن یه ابروشو انداخت باال و با لبخند کجي گفت: پس پارسا 
سرشو انداخته  شده بهش نگاه کردم، دیدم  شاد  چیه؟ برگشتم و با چشمهاي گ

. خندیدنره. منم شگگروک کردم به پایین و شگگونه هاش داره از خنده تکون میخو
هار دعوت بودن  کامي و ب ها. ****** شگگگس  یده هم زبون داره  این گیس بر
مدم سگگوار  هامو کردم و او ید ید. خر مد رفتم خر گاردم مح بادی با  خونمون. 
صدا، کیارش مودب پور بود.  سمت  شتم  صدام کرد. برگ شم که یکي  شین ب ما

گفت:  و ردرش برگشت عقبشو نگاه کمن: ِا شمایید؟ حالتون خوبه استاد؟ کیا
من تنها اومدم، پس جمب بسگگتنتبراي چیه؟ من: خس، خوبي کیارش جان؟ 
کیارش: مرسگگي، تو خوبي؟ اینجا چیکارمیکني؟ من: شگگگس بچه ها دعوتن 
حالشگگون. من:  به  ها، خوش  یارش: آ ید کنم. ک مدم یکم خر نه مون، او خو
شریل بیارید. کیارش که انگار از خداش بود  شما هم ت شم اگه  شحال می خو

: مزاحم نمیشگگم؟ مزاحم من که نه، ولي محسگگن ببینتت یه کاري میکنه تگف
ازجونت سیر بشي. من: نه بابا، مزاحم چیه؟ مراحمي. کیارش: خس پس شس 
خدمت میرسگگم، فقط لطل کنید آدرسگگو بدید. آدرسگگو دادم دیگه خداحافظي 
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کرد و رفت. منم بدبخت شگگگدم رفت. رفتم خونه، محسگگن جلوي تلویزیون 
سته  ش شتم که بهش در مورد کیارش بگم، ولي باید میگفتم. دبون شو ندا . جرات

رفتم روي مبل نشستم. محسن نگاهم کرد و لبخند زد. خوب انگار هوا آفتابیه. 
من: محسگگن. محسگگن: بله؟ من: االن که رفته بودیم بیرون، اسگگتادمو دیدم. 
محسگگن: کدوم اسگگتادت؟ زیر چشگگمي نگاهش کردم و گفتم: مو?دب پور. 

یه ابروشگگو انداخت باال. محسگگن: خوب؟ من: هیچي، گفت اینجا  نحسگگم
شس بچه ها مهمونمونن، اومدم خرید. بعد تعارف کردم  چیکار میکني؟ گفتم 
گفتم شگگما هم تشگگریل بیارید. از خدا خواسگگته گفت آدرس بده. محسگگن 
اخمهاش تو هم رفت. رفتم کنارش روي زمین زانو زدم و دسگگتشگگو گرفتم. من: 

من. اگه اومد بهش گیر ندیا، باشه؟ محسن: آوا من خوشم نمیاد  ونمحسن، ج
شبو دندون  ازش، از قیافش، نگاهش. یه جوریه. من: میدونم عزیزم، ولي یه ام
سن  شه. مح شبمون بخاطر یه چیز بي ارزش خراب ب رو جیگر بذار. نمیخوام 

. دکرکه انگار از شنیدن "چیز بي ارزش" خیالش راحت شده بود اخمهاشو باز 
محسن: باشه، سعیمو میکنم. نوک دماغشو کشیدم و گفتم: مرسي. شس خاله 
و صخري خانم سنگ تموم گذاشتن. چند جور شام و دسر درست کرده بودن. 
البته منم کمکشگگون کردم. کارم که تموم شگگگد رفتم باال، دوش گرفتم و لباس 

سرم  پشت هپوشیدم. شلوار جین با بلوز گلبهي. موهامو سشوار کشیدم و ساد
شه، یکم رژ گونه با یه رژ لس گلبهي کمرنگ. آره  ستم. خوب حاال نوبت آرای ب
خوبه. صگگداي زنگ خونه اومد، از اتاق رفتم بیرون، محسگگنم از اتاقش اومد 
سوت  شم مرتس کرده بود.  ش شلوار جین با پیراهن نوک مدادي، ته ری بیرون. 

. خوشحال خندیدم رطوزدم واسش. من: محسن ترکوندیا. محسن: تو هم همین
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شید. همینجور  ستمو ک سن د سي. اومدم از پله ها برم پایین که مح و گفتم: مر
که منو میبرد سگگمت اتاق گفت: آوا فکر کنم یه چیزي یادت رفته. به سگگر تا پام 
شاره کرد به موهام و  سن ا نگاه کردم و گفتم: چیزي یادم نرفته که. چطور؟ مح

ردم و گفتم: از کي تا حاال من توي گفت: پس شگگالت کو؟ چشگگمهامو ریز ک
سن: از وقتي که غریبه ها میان خونه تون. پوفي  سر میکنم؟ مح شال  خونه هم 
شو تورو خدا، دل آدمو  سادم و زل زدم بهش. نگاه قیاف ست به کمر وای کردم و د
آب میندازه که بخره ماچش کنه ها. همچین خوشگگتیپ کرده که جلوي کیارش 

ادم و رفتم در کمدو باز کردم. یه شگگال سگگفید که توش کم نیاره. سگگرمو تکون د
نقشگگاي گلبهي داشگگت سگگر کردم. از جلوش رد شگگدم از در برم بیرون که مچ 
شده؟ چادرم بذارم؟  سمت خودش. من: باز چي  شید  ستمو گرفت و منو ک د
محسگگن خنده ش گرفت و گفت: نه، میخواسگگتم بگم خوشگگگل شگگدي. بعد 

جلو و پیشونیمو ب*و*سید. اي خدا از دست  یددستشو برد و شالمو بیشتر کش
کامي  که دیدم  پایین  با هم رفتیم  نده.  که دهن منو بب نه  این، ب*و*سگگم میک
با هم  به، میبینم  به  با دهن پر گفت:  ما رو دید  تا  نرسگگیده داره میوه میخوره. 
مسابقه گذاشتید. حاال ببینم کدومتون امشس کیارشو به کشتن میدید. خندیدم 

شي. کامي با پررویي گفت:  یزمعزو گفتم:  ست بخور یه وقت خفه ن شما در
صابون زدم. حاال اومدم میخوام تالفي  شکممو  من از دیروز هیچي نخوردم و 
این یک سگگالي که خونتون نیومده بودمو در بیارم. صگگخري خانم که کامي رو 
شت، یه پس گردني جانانه زد به کامي که  سش دا خوب میشناخت و خیلیم دو

از جا در اومد. صگگخري: تو که هفته پیش اینجا بودي و خوب از  شهاچشگگم
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دست پخت من تعریل میکردي، حاال میگي یک ساله اینجا نیومدي؟ کامي: 
ستش همچین  شاال د صخري خانمم با خودت کالس کاراته برده بودي؟ ما آوا 
شما  ست پخت  شم بس که د ستخون گردنم در اومد. بعد صداي ا سنگینه که 

واسگگه من یک سگگاله مادر من. صگگخري خانم موهاي کامي رو  تههفخوبه یه 
ست؟ کامي:  ست زبون تو. من: کامي، پس بهار کجا سید و گفت: از د ب*و*
بهار رفته با خواهرش خرید. اون جوجه هم فردا خواستگاریشه، زن منو به زور 
با خودش برد. من: خوب صگگب  میرفتن، گیر دادن به همین امشگگس. حاال کي 

کامي: کم کم دیگه پیداش میشگگه. صگگداي زنگ در اومد. رفتم درو باز میاد؟ 
کنم که ت گگویر بهارو توي آیفون دیدم. من: چه حالل زاده سگگت. رفتم دم در 
منتظر بهار موندم که یهو کامي پرید با آرنجش زد تو کمرم و هلم داد و خودش 

ید سگگمت بهار. بهارو ب*غ*ل کرد و بلندش کرد و   رهمینجوبا پاي برهنه دو
میچرخوندش تو هوا. من بدبختم پرت شگگده بودم یه طرف که اگه محسگگن به 
موقب نگرفته بودم میرفتم توي باغچه. من: هووي، زن ندیده. این چه کاري بود 
که کردي؟ هرکي نفهمه فکر میکنه ده ساله ندیدیش. کامي: ظهر دیدمش، ولي 

بهار اومد  کهکردم  واسه من به اندازه? یک سال طول کشید. چپ چپ نگاهش
سمتم. با هم رو ب*و*سي کردیم. من: آخه آدم قحط بود زن این شدي؟ کامي 
پررو برگشگگت سگگمت محسگگن و گفت: آخه زن قحط بود شگگوهر این شگگدي؟ 
شوخي  شد، بهارم بدتر. بهار: چي؟ کامي: هیچي،  سن چهارتا  شمهاي مح چ

گه رد، اکردم. ببین بدبخت حتي از شگگوخیشگگم چقدر ترسگگید و رنگ عوض ک
زنش بودي چي میشگگد. باز صگگداي زنگ اومد، کیارش بود. کامي: کیه؟  واقعا

من: اسگگتاد مو?دب پور. دوتاشگگون برگشگگتن و زل زدن به من. من: امروز توي 
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با سگگر قبول کرد. رفتم دم در،  عارف خرکي کردم. اینم  یه ت یابون دیدمش،  خ
از که ب ادماري وایسگگمیدونسگگتم این کامي باز همون کارو میخواد بکنه. یه کن

کامي با دو اومد، منم یه زیرپایي بهش زدم که پرت شگگد تو ب*غ*ل کیارش و 
شون زده بود.  شک صحنه خ شدن. همه با دیدن این  دوتایي با هم با زمین یکي 
کامي  ندیدن. من:  به غش غش خ مدم و شگگروک کردم  به خودم او من زودتر 

اه کردن. نگ همدیگهکیارش به  کیارش رو با زنت اشگگتباه گرفتي عزیزم. کامي و
کیارش روي زمین به کمر خوابیده بود و دستش دور کامي بود، کامي هم روش 
شدن.  شون پریدن و از هم دور  صورتش بود. یهو دوتا صورت به  افتاده بود و 
شونو  ست سن با خنده رفت د شون میخندیدن، حتي نگهبانها.مح شتن به همه دا

خدا چیکارت نکنه. واي آخر  ممي: آوا بگگرفت و کمکشون کرد بلند بشن. کا
زمان شگگده، پریدم تو ب*غ*ل مرد نامحرم. این کیا هم انگار از خداش بود یه 
لبي ازم گرفت که فکر کنم لبم کبود شگگد. با این حرفش همه ترکیدن از خنده، 
هر کي یه جا افتاده بود و داشگگت میخندید. کیارش داشگگت پشگگت پالتوشگگو 

کرم رنگ بود و خیلیم بهش میومد. ولي  وشبیچاره، پالتمیتکوند و میخندید. 
ندمو گرفتم و  به زور جلوي خ یدن  ند عد از کلي خ حاال کثیل شگگگده بود. ب
شستیم  صخري خانم معرفیش کردم و همه ن تعارفش کردم بره داخل. به خاله و 
توي پذیرایي. بابا و میالد هم از راه رسگگیدن. بابا با همه سگگالم و احوال پرسگگي 

، وقتي به من رسگگید نگاه دقیقي بهم کرد و منو ب*و*سگگید. دسگگتمو گرفت کرد
توي دستش. بابا: خوشگل شدي شیطونک. من: به بابا جونم رفتم. بابا: شالت 
شال  شحاله که توي خونه و جلوي مهمونا  ستم خو شنگه. لبخند زدم، میدون ق
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سته بود و همش اذیتم میک ش ستم ن شام، کامي ب*غ*ل د د. رسر کردم. موقب 
روم نشسته بود. محسن اون کنار بود و نمیشد درست نگاهش  بهکیارش هم رو 

کنم. این کیارشگگم همینجور زل زده بود به من. یه لحظه خیره نگاهش کردم که 
شگگاید از رو بره. توي چشگگمهاش یه چیزي بود، نمیدونم دقیقا چي بود. ولي 

شتیپ و خوش قیافه بود ال شت و خیلیم خو شنگي دا شمهاي ق م س. اما چ
از رونرفت و واسگگم لبخند زد. عجس سگگنگ پاییه. زیر چشگگمي به  رواین پر

محسگگن نگاه کردم که داشگگت بر و بر منو نگاه میکرد. بعد از شگگام رفتیم توي 
حیاب بازي کنیم. از قبل بادکنکا رو آب کرده بودم و توي دوتا لگن گذاشگگته 

سرت  بودم. کامي: اینا چیه؟ یه قل دو قل بازي میکنیم؟ ازي ب کهمن: خاک تو 
حالیت نیست. کامي یه قیافه اي گرفت که مثال بهش بر خورده و ع بي شده. 
با حالت تهاجمي اومد سگگمتم، میالد و محسگگن میدونسگگتن که داره شگگوخي 
میکنه، ولي کیارش پرید جلوي من. با تعجس بهش نگاه کردم. کیارش: کامي 

ي کرد و پق هشهاي گشاد شده نگاچرا بي جنبه بازي در میاري؟ کامي با چشم
زد خنده. کیارش با تعجس به کامي نگاه کرد و بعدش برگشگت سگمت من و با 
نگاه متعجبي به لبخند من نگاه کرد. من: کیارش جان کامي شگگوخي کرد، این 
دلقک بازیشگگه. کیارش زد زیر خنده و گفت: کامي خیلي فیلمي. من که باورم 

دلم ه*و*س اون  راسگگتشا واسگگه چیه؟ من: شگگد. میالد: خوب آوا نگفتي این
موقعها رو کرد که توي دوبي بودیم و اینا رو آب مي کردیم و رو هم مینداختیم. 
االنم میتونیم دو گروه بشگگیم، به هرکي زدیم میره بیرون. کامي: باشگگگه، خوب 
سن بیجا  سن. کامي: مح ستا رو باال بردیم جز مح حاال کیا میان بازي؟ همه د

سن کردي بازي  شیم. مح نمیکني، تو هم باید بازي کني که دو گروه به اندازه ب
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ست. کامي: خوب من و میالد  سنم ه شه مح اومد نه بیاره که پریدم و گفتم: با
یارکشي میکنیم. بعد خودش به دور و برش نگاه کرد و گفت: بهار با من. میالد 

سن جون ب شونم و گفت: آوا هم با من. کامي: مح ست انداخت دور  یا اینور د
. کیارشم با ما شد. اي کامي نمیري که محسنو با خودت بردي، دميکه یار خو

صب  به درخت میبندمت  پررو. من: کامي اگه ببینم تقلس یا جر زني کردیا، تا 
تا حالت جا بیاد. کامي: برو بابا، من اینقدر فرزم که احتیاج به تقلس نیسگگت. 

شگگروک  ازيها سگگنگر گرفتیم و بمن: آره جون عمه ت. همه رفتیم پشگگت درخت
شد، باد کنک بود که پرت میشد تو هوا. چندتاشم خورد تو سر نگهبانها. کمین 
کردم، تا بهار سگگرشگگو آورد بیرون بادکنک پرت کنه یکي زدم تو صگگورتش که 
آرایشگگش همه ریخت. کامي زد تو صگگورت خودش. کامي:اي واي خدا مرگم 

به یه عفریته. من: خاک تو سگگرت، تو رو  بده، این عفریته کیه دیگه؟ منو دادن
ندادن به اون که. اونو دادن به توي نفهم. کامي: خوب بابا همون، عفریته دادن 
به من. باز بازي شگگروک شگگد، میالد با یه حرکت ناگهاني زد به پشگگت کامي که 
شو نگاه کرد. کامي:اي خاک عالم،  شت شت و پ شد. کامي برگ شلوارش خیس 

سر دیدي آخر عمري خو ست میگم که آخر زمانه. از  دمو خیس کردم. بخدا را
شگگس تا حاال چقدر کشگگفیات کردم من. اون از لس گرفتنم از یه مرد نامحرم، 
اون از زنم که عفریته در اومد، اینم از خودم که اختیار خودمو ندارم. نشگگسگگتم 
سن.  سه تا مونده بودیم و مح شروک کردم به خندیدن، حاال ما  پایین درخت و 

سن آفرین پ شو تکون داد و آروم  سرم،کامي: مح سر سن  سفیدم کنیا. مح رو 
خندید. خاله و بابا و صگگخري خانم نشگگسگگته بودن زیر آالچیق و ما رو تشگگویق 
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ست. اومدم از پشت  ش میکردن. محسن میالدو زد و میالد رفت پیش بابا اینا ن
مین. افتادم زدرخت بدوم و برم پشت ماشین که زیر پام خیس بود لیز خوردم و 

فکر کنم شکست. کیارش اومد بلندم کنه، یه جوري بلندم کرد که تو  تم،آخ پش
ب*غ*لش بودم. همین موقب یهو صدا اومد، محسن از فرصت استفاده کرده و 
بادکنک زده بود. ریز خندیدم و کلي ذوق کردم. محسگگن اومد  با  کیارش رو 

 مدود و رفت کنار. محسگگن انزدیک و به کیارش نگاه کرد که بیچاره رنگش پری
بازوهامو گرفت و بلندم کرد. محسگگن: خوبي؟ من: آره، ولي فکر کنم کمرم 
شگگکسگگت. بادکنکي که دسگگتم بود رو آروم آوردم باال و زدم تو سگگر محسگگن. 
چشمهاي محسن گرد شدن و همینجور که آب از سرش پایین میریخت به من 

شویق همه میومد. کا سوت و ت صداي  شت میگفت که نگاه میکرد.  مي هم دا
زني کردي. هنوز یکي از بازوهام دسگگت محسگگن بود. فشگگار خفیفي داد.  جر

دهنمو نزدیک گوشش بردم. من: حسود کوچولو. بعد لخشو ب*و*سیدم و رفتم 
شت نگاهم میکرد  سن نگاه کردم که دا سمت بابا اینا، توي راه برگشتم و به مح

هاش خیس بود، ند میزد. آخي عزیزم مو له تمیز  و لبخ باال و حو یدم  ند دو ت
برداشگگتم و رفتم پایین. همه توي پذیرایي نشگگسگگته بودن. میالد: آوا من به تو 
افتخار میکنم. خوب پوز کامي و تیمشگگو زدي به خاک. کامي: برو میلي بینما. 
خواهرت جر زني کرد. کامي همیشگگه به میالد میگفت میلي. حوله رو دادم به 

شستم. من: کامي خودت جر زني، بعدشم به بابا بگم محسن و رفتم پیش بابا ن
که چه بالیي سگگر نگهبانها آوردي؟ بابا: خودم دیدم که چیکار کرد، اول فکر 
کردم اشگگتباهي خورده بهشگگون. بعد که توجه کردم دیدم نخیر. این آقا کامي از 
عمد داره میزنه به نگهبانها. کامي: خس داشگگتم از فرصگگت اسگگتفاده میکردم و 
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وا جور که میکنن رو در مي آوردم. من: کامي  رفي اون همه تفتیشگگهاي جوتال
الکي حرف نزن، اونا فقط اوال تفتیش میکردن. االن که میشگگناسگگنت کاري به 
ندارن. کامي: همون دو دفعه هم کافي بود. تو که نبودي ببیني چیکارا  کارت 

به کجاها میزدن که بي آبروم کردن. واي این کا مي چرا این میکردن، دسگگگت 
بابا اینا میزد. سگگاعت یازده بود که مهمونها ق گگد رفتن کردن.  ويحرفها رو جل

دم در وایساده بودم و باهاشون خدافظي میکردم. کیارش اومد نزدیک. کیارش: 
شدم که  شحال  شس خوبي بود. خیلي خو ممنون از اینکه دعوتم کردي. واقعا 

همچنین. کیارش: شگگنبه بیشگگتر با هم آشگگنا شگگگدیم. من: خواهش میکنم. 
. فقط لبخند زدم. رفتم توي اتاقم، از خسگگتگي تا سگگرمو گذاشگگتم رو بینمتمی

بالشت خواب رفتم. محسن تفنگ دستش بود و سرش خوني بود، منم دست و 
سن و  سمت مح سبزه رفت  شم. اون مار  سته بود و تقال میکردم که آزاد ب پام ب

 مهرچي زور زدم دست و پا میخواست بهش حمله کنه که محسنو صدا کردم.
باز نشد. یه دفعه دیدم طنابهاي دور دستم تبدیل به مار آبي شد. کنارم یه سنگ 
بود، دسگگتمو آزاد کردم و با سگگنگ زدم توي چشگگم مار آبي. مار پر خون شگگد و 
رفت. با دو رفتم سگمت محسگن و مار سگبز. سگنگ خوني هنوز دسگتم بود، با 

م خوني شد. سنگ از دستم افتاد، به محسن سنگ زدم توي سر مار سبز که اون
نگاه کردم که پشتش به من بود و داشت میرفت. رفتم نزدیکش و دستشو گرفتم 
سردي بهم  سن نگاه  شد. مح سن کجا میري؟ بیا همه چیز تموم  و گفتم: مح
کرد و گفت: آوا من باید برم. از خواب پریدم، خیس عرق بودم. واي خدا، این 

کشو و قوطي قرصو در اوردم،  متمش دارم میبینم. رفتم سچه خوابیه که من ه
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یاد حرف محسن افتادم که گفت "بخاطر من نخور". باز گذاشتمش سر جاش. 
رفتم توي دستشویي و با آب سرد صورت داغمو شستم. یعني چي این خوابها؟ 
نه  هار صگگب  بود.  گاه کردم، چ عت ن به سگگگا نه میشگگم.  خدا دارم دیوو واي 

این خوابها رو ببینم. آروم درو باز  ارهبخوابم، نمیخواسگگتم دوب نمیخواسگگتم باز
کردم و رفتم پایین. از توي یخچال شگگیرو در آوردم و توي لیوان ریختم. با قند 
رفتم جلوي تلویزیون روي مبل پاهامو جمب کردم توي شگگکمم و نشگگسگگتم. 

سم حواداشتم فیلم میدیدم و شیرمو همونجور سرد با قند میخوردم. ولي اصال 
و توي فکر خوابم بودم. شگگنیده بودم که میگن اگه خون توي  دبه دور و برم نبو

خواب ببیني یعني خوابت باطله. خدا رو شگگکر. با صگگداي محسگگن به خودم 
گاهم میکرد. محسگگن: آوا چرا  بل زانو زده بود و داشگگگت ن مدم. جلوي م او

 محسگگن زل زد بهبیداري؟ من: هیچي، خوابم نمي برد اومدم تلویزیون ببینم. 
سگگرمو انداختم پایین. انگار میخواسگگت توي مخزم نفوذ کنه و  زودچشگگمهام. 

بفهمه که دارم به چي فکر میکنم، که فکر کنم موفق هم شگگگد. محسگگن: باز 
خواب بد دیدي؟ سگگرمو تکون دادم یعني آره. محسگگن دسگگتمو گرفت و با نگاه 

نه. محسگگن با  مهربونش نگاهم کرد. محسگگن: میخواي ب*غ*لت کنم؟ من:
و با حالت بامزه اي گفت: این چه خواب بدي بوده که ني  کردتعجس نگاهم 

گاه  به محسگگن ن باز  با دهن  باییش. من  با یاد ب*غ*ل  نیم امروز نمیخواد ب
میکردم. محسن دستشو گذاشت زیر چونم و دهنمو بست. تلویزیونو خاموش 

ب*غ*لم کرد و از پله  کرد و همونجور که نشسته بودم و پاهام توي شکمم بود،
. داشگگتم بهش نگاه میکردم، چقدر قیافه ش مردونه و دوسگگگت باالها رفت 

داشگگتني بود. سگگرمو گذاشگگتم روي سگگینه ش که پیشگگونیم چسگگبید به گردنش. 
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شد.  ضول  شد و باز همون ني ني فو سن: نه فکر کنم ني نیم حالش خوب  مح
منو به خودش فشار  آروم خندیدم که محسن از صداي نفسم فهمید و محکمتر

شکم دراز  ويداد. رفت ت شم رو  شم پی شت و خود اتاقم و منو روي تختم گذا
ماغش قلمي ولي یکم  به نیمرخش. د یدم و زل زدم  ید. روي پهلو خواب کشگگ
درشگگت بود که به قیافه مردونه ش میومد. لبش گوشگگتي بود. برگشگگت و نگاهم 

دي؟ با صگگداي آرومي کرد. محسگگن: آوا، نمیخواي به من بگي چه خوابي دی
میترسگگم باز بهش فکر کنم. چیزي نگفت، فقط غلت زد و به  ونم،گفتم: نمید

کمر خوابید. سرمو گذاشتم روي بازوش و دست انداختم دور کمرش. من: دو 
تا مار بزرگ، یکي آبي یکي سبز. همش دنبالمن، اون شس که خواب دیدم، مار 

. امشگس مار سگبزه دنبال تو بود که آبیه اومده بود دنبالم که تو زدي توي سگرش
سن، حرفي که تو،  ست مح سم مهم نی سرش. حاال اینا وا سنگ زدم به  من با 
سم  توي خواب بهم زدي مهمه. بهم گفتي باید برم آوا. محسگن میترسگم، میتر
ازم دور بشگگي. من هیچوقت توي زندگیم نترسگگیده بودم، حتي وقتي بهم حمله 

سیدم. ولي از دوري تو سم. د کردن نتر سن، خیلي میتر سم مح شتممیتر ریه گ ا
سن  سن دیوونم میکرد. مح ست خودم نبود. حتي فکر دوري از مح میکردم، د
محکم منو گرفت توي ب*غ*لش و موهامو ب*و*سگگید. محسگگن: آوا به من 
نگاه کن. سگگرمو باال گرفتم و به چشگگمهاي محسگگن نگاه کردم. خیره شگگدم به 

ن با لبخند اشکهامو پاک کرد. محسن: جایي از ابروش که شکسته بود. محس
ندارم چشگگمهاتو خیس ببینم. آوا من هیچوقت تورو تنها  هیچوقت دوسگگگت 
شي زندگیم  شدي، تو نبا نمیذارم، هیچوقت. چون که تو االن جزئي از زندگیم 
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بي تو معني نداره. خندیدم. محسگگن: چرا میخندي؟ من: آخه یه لحظه شگگعر 
 گهممیگه. محسگگن: بخاطر تو شگگعرم میگم، گفتي. توي یکي از آهنگا همینو 

چیه؟ مگه چند تا آوا دارم من؟ تو آواي مني که با حرفهات و کارهاي غافلگیر 
یه جوري  با این حرفش قلبم  نه میکني. تو فقط آواي مني.  نده ت منو دیوو کن
ست نداده بود.  سي که هیچوقت بهم د ست داد. ح شد. یه حس خوبي بهم د

ه شدم خیر شو نفسش به صورتم میخورد. به چشمهاصورتم توي دستاش بود 
شمهاش. به  سمت چ شدم. یه نگاه به لبش کردم و باز نگاهم رفت  و نزدیکش 
خودم که اومدم لبم روي لبش بود. زود رفتم عقس و به چشگگمهاش زل زدم. 
داشتم از کارم پشیمون میشدم که ایندفعه محسن بود که منو ب*و*سید. لبش 

موهاش. هجوم خون  يمون تند تند میزد. دستمو انداختم توداغ بود. قلس دوتا
رو توي صگگورتم حس میکردم. یه حس شگگیرین. اما یه دفعه همه چیز به هم 
شد و  شده نگام کرد. بلند  شاد  شمهاي گ سن منو زد عقس و با چ ریخت. مح
صدا داد بیرون. بلند  شو با  س ست کرد توي موهاش و نف سمت پنجره، د رفت 

ن بود. تق یر م خشید،م کنارش. بازوشو گرفتم. من: محسن ببشدم و آروم رفت
محسن برگشت نگاهم کرد، نمیدونم چي توي نگاهش بود. ولي بدجور از کار 
خودم پشگگیمون شگگده بودم. یهو محسگگن محکم ب*غ*لم کرد. محسگگن: آوا 
شو گرفتم  صورت شید، من نباید ادامه میدادم. از ب*غ*لش اومدم بیرون و  ببخ

ستام.  شیموتوي د سن چي میگي؟ اگه تو از کارت پ ستم. ني،من: مح از  من نی
 نیسگگتم.این پشگگیمونم که چرا تو رو ناراحت کردم. ولي بخاطر خودم ناراحت 

محسگگن امشگگس بهترین شگگس زندگیم تا به امروزه. محسگگن: آوا من نمیتونم، 
میدونم که تو عذاب میکشگگي. میدونم که خشگگکم، ولي درکم کن. فکر میکني 
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اندازه? خودمو بدونم؟  وواسه من آسونه که پیشت باشم ولي مجبور باشم حد 
ن اعتماد کرده، خیلي سگگخته، خیلي زیاد. ولي من حقي ندارم آوا. بابات به م

من نمیخوام از اعتمادش سگگوء اسگگتفاده کنم. تا همینجاشگگم زیادي جلو رفتم. 
ستم، ولي راحتم نیستم. من به خودم اجازه نمیدم تا زماني که تو رو  شیمون نی پ

دسگگت درازي کنم. نه تا قبل از اینکه عقد  هتاز بابات خواسگگتگاري کردم ب
شدي. حرفش آرومم  سما زنم  ساس امنیت کردیم و تو ر شت اح میکرد، میذا

ست و  شکلي یا هیچ خطري توي زندگیم نی ساس کنم که دیگه هیچ م کنم. اح
فقط من و خودشگگیم و عشگگقي که به هم داریم. باز رفتم توي ب*غ*لش. یکم 

بخوابم، اما محسگگن اومد دسگگتمو  تختبعدش ازش جدا شگگدم و رفتم روي 
ر بخوابم خوب. محسگگن: گرفت و بلندم کرد. من: چیکار میکني محسگگن؟ بذا

نه دیگه. حاال که دوتامون بدخواب شگگدیم من دلم ه*و*س کرده بریم با هم یه 
کله پاچه بخوریم. من: ِا، محسن حوصله داریا. بذار بخوابم بخدا گیج خوابم. 

خواستم بریم بیرونا. نگاه داري چیکار میکني. به  منمحسن: آوا، حاال یه روز 
گاه کردم، دلم نیو یافش ن ند شگگگدم و رفتم سگگمت ق خالفت کنم. بل باز م مد 

صورتي  شال  سفید با  شو. مانتوي  شه بابا، تو هم برو آماده  شویي. من: با ست د
شش ماه پیش  شتم. یه لحظه یاد  صال ندا کمرنگ پوشیدم. حوصله آرایش که ا

شنه بلند  م،خودم افتاد شه کفش پا شید و همی دختري که مانتوهاي تنگ مي پو
وهاي بلوند و ناخنهاي فرنچ شگگگده و هیچوقتم بدون آرایش پاش مي کرد، با م

بیرون نمیرفت، حاال شده ایني که توي آینه دارم ت ویرشو میبینم. دختري با یه 
یه  حتي همانتوي سگگفید شگگیک اما بلندتر و گشگگادتر از قبل، موهاي قهوه اي ک

http://www.roman4u.ir/


 261 بادیگارد

ساده و بدون رنگ. واقعا ای شم  ست، بدون آرایش و ناخنها شم پیدا نی ن ن متار
سائل باز  شمهامو روي خیلي از م سن چ شتم. مح ست ندا بودم که خودمو دو
کرد. عطر زدم و کیفمو برداشگگتم و رفتم بیرون. محسگگن از پایین پله ها صگگدام 

ن: تو چرا تنشگگه. محسگگ شگگکيکرد. رفتم پایین دیدم پولیور آبي نفتي با پالتو م
یا. من: بدو برو یه چیز کلفت بخوش و ب به که، م چیزي تنت نیسگگگت؟  گه خو

چشگگگه؟ محسگگن: آوا خانم، مثل اینکه میخوایم بیرون بشگگینیما. بدو برو که 
دیرمون شد. من: همچین میگه دیرمون شد انگار اونا منتظر ما هستن بریم کله 

ش شونو بخوریم. رفتم باال و کاپ سفرمون به انگلیس نپاچه   سفیدمو که توي 
 برداشتم و رفتم پایین. محسن خریده بودم برداشتم. یه شال گردن صورتي هم

توي حیاب بود. واي چقدر هوا سرد بود. زود سوار شدم و محسنم پشت سرم 
سوار شد. ضبطو روشن کردم و آهنگ مورد عالقه مو گذاشتم و صداشم زیاد 

آهنگ میخوندم و واسگگه محسگگن ادا در مي آوردم.  اکردم. همینجور بلند بلند ب
ش سنم میخندید. آهنگ که تموم  شت زیر مح ستمو گرفت و گذا سن د د مح

سي که  سا شه هر اح سن: من توجه کردم تو همی ستش که روي دنده بود. مح د
ها رو گوش میدي. من: آره، از کجا فهمیدي  یه  ما یه آهنگ تو همون  داري، 

که دیوونه بازي در آوردي و قرص خوردي، یا  سشیطون؟ محسن: یادته اون ش
آهنگي گوش میکردي که میگفت سر خاک  شبایي که با بابات دعوات میشد یه

ندگي کنم  نگ نمیتونم ز بدون آه نه.  نگ آرومم میک مادر من. من: آره، آه
شروک  شو ببري. بعد  ست یه آهنگي بذارم که حال صبر کن وا سن. حاال  مح
کردم توي سگگي دي ها گشگگتن، سگگي دي مورد نظرمو پیدا کردم و آهنگیو که 

شته ب شتم. آهنگ رپ گذا ستم گذا سن بزارم. میخوا سر مح سر به  ودم که یکم 
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یکي از آهنگهاي اشگگکین و علیشگگمس. به زور جلوي خندمو گرفتم. شگگروک 
کردم با آهنگ خوندن: خوابم میاد، باز داره صگگدا میاد. خوابم میاد، یکي با ما 

هي داره تک مي زنه. آخه من دلم واسگگه دیدن تو لک مي  یاد،راه بیاد. خوابم م
هي مي خواد تا صب  فک بزنه. پشت چراغ قرمز رسیدیم،  زنه. واي اگه بردارم

شت بود همینجور منو نگاه میکرد. من: حاال قرم میاد، دیگه خوابم  سن برگ مح
ر ق ینجورنمیاد. قرم میاد، بگو به دي جي بیاد. قرم میاد، تازه بیدار شگگگدم.)هم

د رسیمیدادما من چه خواب باشم یا رویا تویي عشق خودم. آهنگ به اینجا که 
همینجور اشگگاره به محسگگن میکردم و زدم به نوک دماغش. محسگگن: یه وقت 
خجالت نکشگگیا، همینجور داره قر میده. نمیگي یه وقت یکي ببینتت؟ من: بابا 

شه ب*غ*ل دود شی سن:  ست جون تو. مح شه دودیه پیدا نی جلو چي؟  یه،شی
ما رو نگا نه همینجور  یه داره از آی ه میکنه. اي نگاه کردم، دیدم ماشگگین جلوی

خاک عالم. ساکت دست به سینه نشستم سر جام. محسن: حاال من نفهمیدم، 
تو خوابت میاد یا قرت میاد؟ با این حرفش پقي زدم خنده. وقتي رسیدیم، پیاده 
شگگدم و به دور و برم نگاه کردم. اي واي، اینجا که ولنجکه. برگشگگتم سگگمت 

 محسن.
و برم نگاه کردم. اي واي، اینجا که ولنجکه.  رسیدیم، پیاده شدم و به دور وقتي

صبحونه  سن، این همه راه اومدي ولنجک که  سن. من: مح سمت مح شتم  برگ
گذرونیم. من:  با هم خوش ب یه؟ امروز میخوام  گه چ بخوري؟ محسگگن: م
محسگگن آخه تو هنوز زخمت کامال خوب نشگگده. چجوري میخواي راه بري؟ 

ستمو گرفت توي سنمح سن:  اومد نزدیکم و د ستش و مهربون خندید. مح د
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گذره.  به. دوسگگگت دارم امروز بهمون خوش ب حالم خو باش، من  آوا نگران ن
شده بودیم که  شین دور ن سرش راه افتادم. هنوز خیلي از ما شت  لبخند زدم و پ
چندتا ماشگگین که گگداي آهنگشگگونو بلند کرده بودن، اومدن و شگگروک کردن به 

محسن یه موقب شاکي نشه. ولي در کمال زدن. اصال نگاهشون نکردم که  بوق
ست تکون میده و میخنده. فکر کنم  شون د س سن داره وا ناباوري دیدم آقا مح
اشکین روي محسن ا ر کرده بود. برگشتم سمت ماشینا و دیدم اي واي اینا که 

از یه  یارشبچه هاي کالسگگمونن. با دهن باز داشگگتم بهشگگون نگاه میکردم، ک
 قیمت سفید پیاده شد و اومد سمت ما. ماشین با کالس و گرون

شهاي قهوه اي. الم س  پالتوي شلوار کرم و کف شکالتي تنش بود با  قهوه اي 
خوب تیپ زده بودا. برگشگگتم به محسگگن نگاه کردم. پولیور آبي نفتي با پالتو و 
کفش مشگگکي و شگگگال گردن آبي. با کیارش سگگالم علیک کردم و رفتم پیش 

اینجا؟  یمنگفتي که امروز میخوایم با بچه ها بیامحسگگن وایسگگادم. من: چرا 
محسگگن: دوسگگت داشگگتم سگگورپرایز بشگگي. من: شگگدم، خیلي ممنون. خیلیم 
خوشگگحالم. رفتم با بچه ها سگگالم و روب*و*سگگي کردم. بعدش همه با هم راه 
افتادیم به سمت باال. این سولماز باز گیر داده بود به محسن. اگه ول کن نباشه 

دسگگتمو  ینجورش میکنما. از سگگرما دسگگتم یخ کرده بود. همجلوي همه ضگگایع
جلوي دهنم گرفته بودم و ها میکردم. کامي صدام کرد. از بچه ها فاصله گرفتم 
و منتظر کامي و محسن موندم که آخر از همه راه میرفتن. کامي:چطوري؟ من: 
خوبم مرسگگي، تو چطوري؟ کامي: خوبم، تو یکم با محسگگن باش تا من برم 

. من: برو زن ذلیل. کامي تند یارهنم یه موقب باهام قهر نکنه و پدرمو در بپیش ز
رفت پیش بهار. شونه به شونه محسن راه میرفتم. محسن دستهاي یخمو گرفت 
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توي دسگگتهاي گرمش. من: آخیش الهي بري کربال. کم کم دسگگتم داشگگت بي 
 حس میشگگد. محسگگن: منم فهمیدم که یخ زدي، واسگگه همین به کامي گفتم
سن، تو  ستکش همراه خودت نمیاري؟ من: آخه مح صدات کنه. آخه تو چرا د
جک.  یایم ولن یدونسگگتم میخوایم ب چه م چه بخوریم. من  پا له  گفتي بریم ک
سن خندید و  شنگ فیض میبري. مح ستمو میگیري ق شم حاال مگه بده؟ د بعد
دندوناي مرتبش پیدا شگگد. محسگگن: هنوز خوابت میاد یا االن قرت میاد؟ من: 
باور میکني االن قرم میاد؟ بدجور دلم ه*و*س کرده که قر بدم. باالخره رسیدیم 
باال و همه سگگوار تله کابین شگگدیم. من، محسگگن، بهار، کامي و کیارش با هم 
که میترسگگگه و  کامي همینجور جیغ میزد و وانمود مي کرد  له بودیم.  یه ت توي 

فت تو بهم نظر داري و  یت میکرد و میگ یارشگگو اذ لس گرفتي. همش ک ازم 
. موقب نشگگسگگتن این سگگولماز کنه منتظر بود که اباالخره رسگگیدیم به کافه تری

شه و  شیدمش یه گو سنو گرفتم و ک ست مح شینه. د شش ب شینه تا پی سن ب مح
شت به  شو انداخته بود پایین و دا سر سن  شوندمش. مح سط خودم و کامي ن و

ما زنا هم این کارم میخندید. زیر لس گفتم: فکر نکن فقط مردا غی رت دارن، 
و تکون نمیخوریا. محسن همینجور داشت بي  یشینيغیرتي میشیم. همینجا م

سر  صبحونه که میخوردیم همش  شونه هاش تکون میخورد.  صدا میخندید و 
به سگر هم میذاشگتیم. به کیارش واقعا داشگت خوش میگذشگت، همه دخترها 

و کامي همش دورش جمب شگگگده بودن و حتي واسگگش لقمه میگرفتن که من 
بده شانس، یکي نیست براي ما هم از این  دابهشون تیکه مینداختیم. کامي: خ

لقمه ها بگیره. من: کامي بیا فدات شگگم، خودم واسگگت لقمه میگیرم داداشگگم. 
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حتما که نباید منظوري داشگگت که برات لقمه گرفت. بعد از صگگبحونه نوبت 
سفارش میدادن. کامي: من دو شتن  شد. همه دا سیس میخوام. مرد: دو  قلیون 

نداره، دو پرتقال بیار. همه غش غش شروک کردن به  السیس نداریم. من: اشک
یدن. من: منم  ند با این حرفم خ هاي میز ب*غ*لي هم  یدن، حتي آدم ند خ
سن زیر لس گفت: نوچ. زود حرفمو عوض کردم  همون دو پرتقالو میخوام. مح

ما. کامي فهمید که بخاطر و گفتم: بچه ها شگگوخي کردم. حاال جدي نمیخوا
ولي بقیه بچه ها آبرومو بردن. خشگگایار: چي  گفت،محسگگن نمیکشگگم چیزي ن

شگگده آبجي؟ تو که همیشگگه ما رو مجبور میکردي همرات بیایم که قلیون بهت 
بچسگگبه. حاال که ما میکشگگیم تو نمیخواي؟ من: ترک کردم خشگگي. به تو هم 

 ان میشه. الناز: اوه اوه، از کين یحت که ترک کن، سیگار و قلیون باعث سرط
سه یکي  ازتا حاال تو  سي؟ من: از وقتي که زنده بودنم وا ضي و مردن میتر مری

مهم شگگده. اوه اوه گند زدي آوا، ببین همه دارن چجوري نگاهت میکنن. من: 
چیه؟ ضگگایب بود خالي بسگگتم؟ باز همه شگگروک کردن به خندیدن و هر کدوم یه 

ها  چهبر بودم که جلوي محسن کوتاه بیام. تا ظهر با فحشي بهم داد. منم مجبو
به سگگر و کله هم میزدیم و میخندیدیم. موقب برگشگگتن من با چند تا از بچه ها 
جلوتر راه میرفتم و محسگگن همراه کامي و خشگگگایار عقبتر میومدن. داشگگتیم 
میگفتیم و میخندیدیم که صداي جیخي شنیدیم. همه برگشتیم عقبو نگاه کردیم 

سن میکه  سته بیفته که مح سولماز خانم میخوا سولگیرتشدیدم  ماز . حاال هم 
ساس  سن بود. یعني کارد میزدي خونم در نمیومد. اح جون توي ب*غ*ل مح
شال گردن و  شده بود. واي چقدر گرمه،  سرم داغ  شم و فرق  گرما میکردم، گو

دم. من: کاپشنمو در آوردم. کامي اومد کنارم و تا خواست حرف بزنه اجازه ندا
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بدون هی کامي هم  فت پیش  چکامي بهتره هیچي نگي.  حرفي برگشگگگت ر
محسن. تنهایي جلوتر از همه راه میرفتم، احساس کردم کسي اومد پیشم. فکر 
سرما میخوري  شنیدم. کیارش:  شو  صداي کیار شتم.  کردم کامیه، محل نذا
ما کي گاهش مهربون بود. من: اوه شگگ باز ن گاهش کردم،   دختر. برگشگگتم ن

 من یکیم. درضمن، بس بخدااومدید؟ اصال نفهمیدم. کیارش: باز گفتي شما، 
که توي فکر بودي عادیه که نفهمیدي کي اومدم. سگگگاکت به جلو خیره بودم. 
یارش: یعني منو دوسگگگت خودت  یارش: آوا، چرا دمخي؟ من: هیچي. ک ک

ا عنمیدوني که نمیخواي بگي از چي ناراحتي؟ من: چرا تو دوسگگتمي، ولي واق
نم سیاسي میکنن، م بحثهايچیزي نیست. یکم حوصلم سر رفته. بچه ها همه 

از سگگیاسگگت متنفرم. کیارش: خوب بیا در مورد یه چیز دیگه صگگحبت کنیم. 
خواننده مورد عالقه ت کیه؟ من: امم، حدس بزن. کیارش: باشگگه. تتلو؟ من: 

شن. من: قیافه و  شق  صداشنوچ. کیارش: عجیبه، ن ل دخترهاي ایراني عا
ست. کیارش: تهي؟ من: نه.  شم میاد، ولي خواننده محبوبم نی خوبه. ازش خو
کیارش: رپر نیست؟ من: نه. کیارش: خوب، مقیم ایرانه یا خارج؟ من: صد در 
ندیدم. من: تو چرا همش اسگگم  یامین؟ غش غش خ یارش: بن صگگگد ایران. ک

 به قیافه خواننده هاي خوشگگگلو میگي؟ بخدا من از اون آدمها نیسگگتم که فقط
. کیارش: آخه تو خودت خوشگلي، هاهمیت بدم. خیلي چیزهاي دیگه هم مهم

دوسگگتاتم که یکیش کامي و یکي دیگش بهار، خوشگگگلن. گفتم شگگاید از روي 
قیافه، آدمها رو انتخاب میکني. من: نوچ، هنوز خیلي مونده تا منو بشگگناسگگي 

شه، خوب بذار ببینم کي میتونه ب ستکیارش خان. کیارش: با شه. یهو د شو زد ا ا
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کرد. کیارش: یافتم یافتم. بابک جهانبخش؟  مبه هم و خوشحال برگشت نگاه
من:اي گ?ل گفتي. نه بابا فکر کنم باهوشگگیا. یکي از محبوبترین خواننده ها 
ضان. جدیداک رفتم  شهاب رم شي،  سن چاو همینه. کیارش: دیگه کي؟ من: مح

به. اصگگال بهت نمیخوره از این آهنگها  تو فاز داریوش. کیارش: سگگلیقتم خو
ساسي مانکن و مخته و علیشمس گوش بدي. باز  یکردمگوش بدي. من فکر م

نا رو گوش میدادم. جدیداک  ها همش همی قا قبال  فا غش غش خندیدم. من: ات
سگگلیقه م عوض شگگده. خوب تو چي؟ کیارش: من خواننده هاي مورد عالقه م 

، کدوم آهنگ داریوشگگو بیشگگتر بابک جهانبخش و ابي و داریوشگگن. من: ایول
ش ست داري؟ کیارش  صداي  روکدو کرد به آروم خوندن فریاد زیر آب. واقعا 

شا  شروک کردم آروم همراهش خوندن. خو شت و گرم میخوند. منم  شنگي دا ق
عشق و خوشا خون جگر خوردنخوشا مردن، خوشا از عاشقي مردن همینجور 

حس کردم، اشک توي چشمهام  به رو به رو نگاه میکردم. سنگیني نگاهش رو
سر خورد روي گونه م. کیارش لبخند مهربوني زد و  شک  شد. یه قطره ا جمب 
به خودم اومدم و زود رفتم عقس. کیارش  خواسگگگت اشگگکهامو پاک کنه که 
شید ناراحتت کردم. من:  شو انداخت پایین و گفت: معذرت میخوام. ببخ ست د

سیده بودیم پایین.  شکال نداره. دیگه ر زود با همه خداحافظي کردم و رفتم نه ا
. خیلي دلم میخواست برم صندلي عقس بشینم، ولي جلوي دمسوار ماشین ش

بچه ها درسگگت نبود. صگگندلي رو خوابوندم که مثال خوابیدم، از عمد سگگرمو 
جوري گذاشگگتم که محسگگن نتونه قیافمو ببینه و بفهمه که الکي خودمو زدم به 

چ حرفي راه افتاد سمت خونه. تا ماشین رو خواب. محسن سوار شد و بدون هی
مثل فشگگفشگگه پریدم توي خونه و به خاله گفتم که ناهار نمیخورم و  کردپارک 
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سن  شیدم. مح شت به در دراز ک سمو عوض کردم و پ میخوام بخوابم. زود لبا
اومد درو باز کرد و وقتي دید تکون نخوردم رفت بیرون. خیلي خري محسگگن، 

دلم در بیاري. شگگس بي حوصگگله جلوي تلویزیون  حتي سگگعي هم نکردي از
س ش سولماز  تهن صب  فکر میکردم. اگه این  سم به فیلم نبود و به  بودم و باز حوا

شمم  صب  جلوي چ صحنه?  زگیل نیومده بود امروز بهترین روز زندگیم بود. 
اومد. دسگگت کشگگیدم به لبم، باز قلبم تند تند زد. با اینکه این اتفاق فقط توي 

نیه افتاده بود ولي واسگگه? من که اولین تجربه م بود خیلي طوالني بود. چند  ا
شدم.  سخت بود ولي موفق  سن نگاه نکنم. خیلي  سعي کردم به مح شس  اون 
شانس من بس که ع ر خوابیده  شس بخیر گفتم و رفتم توي اتاقم. حاال  زود 

ردم ک بودم خوابمم نمیومد. بلند شدم لپ تاپو روشن کردم و با هد ست شروک
محسن. بچه پررو، چقدر هم  يبه آهنگ گوش کردن. رفتم توي فولدر عکسها

دوسش دارم. رفتم پیراهنشو از زیر بالشت آوردم و گرفتم ب*غ*لم و باز پشت 
لختاپ نشستم و عکسهاشو نگاه کردم. یه عکسش بود که از نیمرخش بود و یه 

کتاپ. اخم کوچولو داشگت. عاشگق این اخمشگم من. گذاشگتمش عکس دسگ
به عکسگگش. االن داشگگتم  زدمهمینجور پیراهن رو گرفتم جلوي دماغم و زل 

حرفهاي کامي و بهار رو درک میکردم. وقتي که مسخره شون میکردم و میگفتم 
شا. اونا هم  ساله که ندیدیش، خوبه ظهر دیدی همچین حرف میزني انگار یک 

 دم، از ظهر تا االنمیگفتن یک ساعت قد یه سال براي ما میگذره. مثل االن خو
پرپر میزنه. ولي حقشگگه، پررو. این همه به من  هکه با محسگگن قهر کردم دلم دار

ست میزنه. یعني بزنم  گیر میده و غیرت بازي در میاره، بعد خودش به دختره د
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سولماز خانم من که حال تو رو میگیرم. توي  صبر کن  شونو ن ل کنم.  دوتا
ولماز بودم که حس کردم یکي دسگگت فکر نقشگگه کشگگیدن واسگگه? تالفي از سگگ

شونه  سنه و مانداخت روي  شتم دیدم مح . از ترس جیغ زدم و پریدم هوا. برگ
وقتي که پریدم شگگونه م خورده به دهنش و لبش زخم شگگده بود. هول هولکي 
شید، ترسوندي منو. بخدا  سن ببخ رفتم نزدیکش و به لبش نگاه کردم. من: مح

سن شه. مح ستم اینجوري ب ست که. میدونم نمي خوا : آوا آروم باش، چیزي نی
به لبش نگاه کردم که داشگگگت  عمدعزیزم از  نبود. آروم باش. رفتم نزدیکتر و 

سن دردش گرفت.  شتم رو لبش که مح ستمال آوردم و گذا خون میومد، زود د
گریه م گرفته بود. نتونسگگتم جلوي اشگگکهامو بگیرم و همینجور گریه میکردم. 

سن: آوا بخدا چیزي شین ببینم.  مح ست، چرا تو همچین میکني آخه؟ بیا ب نی
نشستم روي تخت و محسنم اومد کنارم نشست. چرا من اینقدر راحت جلوي 
محسگن اشگک میریزم؟ دوسگت ندارم فکر کنه ضگعیفم، من ضگعیل نیسگتم. 
سرمو گرفتم توي دستهام و دستهامو گذاشتم روي زانوم. محسن دست انداخته 

نم میداد. محسگگن: پاشگگو ببینم، فکر کردي حاال که بود دور کمرم و هي تکو
ولت میکنم؟ بگو ببینم چرا امروز باهام قهر بودي؟ هوم؟ من: خودت  اراحتين

میدوني چرا، پس دیگه چرا میخرسگگي؟ محسگگن: دوسگگت دارم از زبون خودت 
شنوي؟  شمهاش. من: میخواي از زبون خودم ب شتم و زل زدم به چ شنوم. برگ ب

شم نمیاد  سبه. خو سولماز هي بهت میچ شم نمیاد این  شنو، خو شه پس ب  وتبا
اش میگي و میخندي و بهش رو میدي. یعني تو نفهمیدي خودشگگو الکي باه

انداخت که تو بگیریش؟ این همه جا و این همه پسگگر، فقط باید پیش تو مي 
ها بودي، فکر نمیکردم گول این ننر رو بخوري.  که تیزتر از این حرف تاد؟ تو  اف
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با  نگیر وگرم  يبعدشگگم، تو که هي به من گیر میدي موهاتو بکن تو و با کام
کیارش حرف نزن، چطور خودت با سگگولماز حرف زدي؟ چطور بهش دسگگت 
زدي؟ اگه تو غیرتت اجازه نمیده، غیرت منم اجازه نمیده. بخدا محسگگن فقط 
شیدم. هر لحظه منتظر  دلم میخواد بزنم دوتاتونو ن ل کنم. تند تند نفس میک

نکرد، به جاش یه  اخم ونبودم که محسگگن اخم کنه و از اتاق بره بیرون. ولي ا
شم گفت:  شگل زد و منو محکم گرفت توي ب*غ*لش. آروم دم گو لبخند خو
تو انگار ق گگد داري منو دیوونه کني امشگگس. گونه مو ب*و*سگگید و زل زد به 
ستم، ولي باور کن عمدي  شدي از د ستم ناراحت  سن: میدون شمهام. مح چ

شنیدم،  شو  صداي جیخ شد که یهو  گاهنانبود.اومد از کنارم رد  . گرفتمش خودآ
شنتو در آوردي. بعد با کیارش گرم گرفتي که  شم دیدم که کاپ نگاهتو دیدم، بعد
ستم بیام یکي بزنمش  شدم و میخوا ستش خیلي ع بي  کارمو تالفي کني. را
که فکش بیفته پایین. ولي دیدم که بهش اجازه ندادي بهت دسگگت بزنه. شگگاید 

همیدم که هر چقدر هم از دسگگتم باور نکني، ولي با این حرکتت آروم شگگدم. ف
ع باني باشي، از دوست داشتنت بهم کم نمیشه. اگه هم دیدي بعدش هیچي 
ستم  ست دارم وقتي از د بهت نگفتم براي این بود که خودت به حرف بیاي. دو
ناراحت میشي خودت بیاي بهم بگي و چیزي رو توي دلت نگه نداري. بعد یه 

شد. محسن: میدونستم بیداري، اومدم  داچشمک زد و خندید که چال لخش پی
شدم  ست، نزدیک که  ست به من نی توي اتاق دیدم اینقدر غرق آهنگي که حوا
عکسگگمو دیدم. نمیدونم اینو کي گرفته بودي. االنم که اینو دیدم. پیراهنشگگو که 
سن:  سن: از کهنه ها درش آوردي؟ خندیدم. مح ستش. مح ستم بود گرفت د د
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سن: خوب پس من حرف میزنم.  ه،نمیخواي بخوابي؟ من: ن خوابم نمیاد. مح
سن: میدوني اولین بار  شتم زیر چونه م و منتظر نگاهش کردم. مح ست گذا د
بذار از اولش بگم.  به چي؟ محسگگن:  به چي فکر کردم؟ من:  مت  ید که د
مه چیزت خبر  بل در مورد تو تحقیق کرده بودم و از ه که، من از ق یدوني  م

شگگیطوني و خیلي از بادیگاردهاي خوبت رو  يیلداشگگتم. شگگنیده بودم که خ
فراري دادي. راستش من اصال باورم نمیشد که یه دختر بتونه همچین کارهایي 
بکنه. اولین بار که دیدمت داشگگتي میرفتي دانشگگگاه. یه لحظه محو جمالت 
شگگدم. با خودم گفتم خدا چي آفریده، یه نقاشگگي. ولي رک میگم که از تیخت و 

نمیومد. خندیدم که محسگگنم خندید و لخمو کشگگید.  مرنگ موهات خوشگگ
سر قبر مامانت  محسن: با دوستات میگفتي و میخندیدي، ولي بعدش میرفتي 
نت حرف میزدي و همهچیز رو براش  ما ما با  که  یدم  ید یه میکردي. م و گر
شت فکر  ضي موقعها هم میخندیدي. نگاهش کردم که دا تعریل میکردي، بع

شو گرفتم. من:  ست شه. تا یه میکرد. د سن: با سن بازم بگو، تو رو خدا. مح مح
مدت فکر مي کردم که البد بادیگاردها ترسگگیده بودن و الکي تو رو بهونه کرده 
بودن. میگفتم این دختر به این ظریفي و نازي چطور میتونه این همه بال سگگر 
بادیگاردها بیاره؟ تا اینکه اون شگگس بهت حمله شگگد. وقتي اونجوري با چاقو 

به مرده من که سگگرگردم یه لحظه ماتم برد. توي دلم شگگجاعتتو تحسگگین  يزد
کردم. شگگس که با بابات دعوات شگگد فهمیدم که پشگگت این قیافه? ظریل و 
جذاب یه دختر قوي و زخم خورده سگگگت. آوا، راسگگتش اوایل ازت خوشگگم 
نمیومد. آخه اولین کسي بودي که گولم زدي و تونستي از دستم فرار کني. خس 

باشگگه من یه مردم و بهم بر میخوره که یه فسگگقلي گولم بزنه. با مشگگت  چيهر 
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سن خندید و ادامه داد: آخه دختر بس که  آروم زدم به بازوش و گفتم: پررو. مح
شه؟ آخه این چه کاري بود که تو  شویي میتونه رد ب ست سي از پنجره د بالیي، ک

خودم زنداني کردي. من: تو طعم زنداني بودن رو نچشگگیدي، من توي خونه? 
بودم. هرجا که میرفتم یکي بود که آمار منو به بابام بده. اون موقعها هم که من 
و بابام دشگگمن خوني هم دیگه بودیم. محسگگن: میدونم، سگگر کالسگگها که نظم 
کالس رو بهم میریختي، هم خنده م میگرفت هم ع گگبي میشگگگدم از اینکه 

یدادي.  یت نم به چیزي اهم یال بودي و  قدر بیخ چادر این با  یدونسگگتي  آوا، م
شیره نمال که من چادر بخوش  سرمو  سن لطفا  شي؟ من: مح شنگ می خیلي ق
سن ریز خندید و  سمه. مح شکنه ب ستم، همون یه بار که نزدیک بود دماغم ب نی
شه. اجال  شه؟ من: با شید، با سن: آوا بازم میگم ببخ سید. مح دماغمو ب*و*

پشگگت سگگرته و هیچوقت  یشگگهنداره محسگگن: یادته که بهم گفتي نفرین من هم
خوشگگبخت نمیشگگي؟ اینو که گفتي پشگگتم لرزید، میدونسگگتم دلتو درد آوردم و 
نفرینت میگیرتم. محسن نفس عمیقي کشید و ادامه داد: اونروز توي بازار، من 
توقب نداشگگتم بزني توي گوشگگم. فکر هر چیزي رو میکردم اال اینو. وقتي زدي 

با حرفت د یدم،  با هم خوب  لموخیلي چیزها رو فهم که  عدش  ندي. ب لرزو
شگگدیم و من تورو بهتر شگگناختم، تازه داشگگتم یه روي دیگه تو مي دیدم، روي 
اصلیتو. فهمیدم تو اصال اون چیزي نیستي که نشون میدي، هموني هستي که 
دل منو لرزوندي. داشتم با یه لبخند گشاد محسنو نگاه میکردم، محسن تا قیافه 

: چته؟ محسگگن: آوا قیافه ت خیلي بامزه شگگده. منمو دید غش غش خندید. 
مدي  مدت، معجزه شگگگده او مه  عد این ه من: خوب حق دارم، توي چوب ب
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یدونم. میخواي ذوق نکنم؟  باره خودم م حرف دلتو میزني. دارم فکرتو در
محسگگن: خوب بابا، هي چوب چوب نکن به چوب بر میخوره. بعد شگگروک 

دراز کشیدم و سرمو گذاشتم روي  رو،کردیم دوتایي غش غش خندیدن. منم پر
پاي محسن. گفتم االن محسن یکي میزنه تو گوشم و میگه پاشو خوشم نمیاد 
از این لوس بازیا. ولي قشنگ نشست و موهامو ناز کرد. من: محسن یه سوال 
سن: بخرس. من: اون روز، امم، خوب چیزه. آخه  شي؟ مح سم ناراحت نمی بخر

بزن. من: اونروز، نازنین،... محسگگن:  وچجوري بگم. محسگگن: راحت حرفت
اونروز نازنین بهم چي میگفت؟ سگگرمو به عالمت مثبت تکون دادم. محسگگن 
پیشونیمو ب*و*سید. محسن: چیز مهمي نبود، میگفت پشیمون شده. میگفت 
وقتي دیده من چیزي به کسي نگفتم از کارش پشیمون شده و حاال هم میخواد 

گفت: ولي توي وروجک آب پاکي رو روي  ود برگرده. یهو یه لبخند گشگگگاد ز
دستش ریختي ها. راستش تو دلم داشتم به کارت میخندیدم. یه جوري ملحفه 
رو کشگگیدي روم که اون اصگگال وا رفت. غیرتي شگگدنتو دوسگگت دارم. بعد نوک 
شو باز  ست شیدم که دراز بکشه، بعد د سنو ک ست مح شید. د دماغمو گرفت و ک

و دست انداختم دور کمرش. سردي تفنگو  وشازکردم و سرمو گذاشتم روي ب
حس کردم. من: اومدي توي اتاق من و با خودت تفنگ آوردي؟ محسن: واسه 
سن، امروز بهترین روز زندگیم بود.  ستي مح احتیاب خوبه دیگه. من: آهان. را
محسن: براي منم همینطور. مکثي کرد و گفت: خوب بگو ببینم. تو این عکس 

خندیدم و گفتم: خوب دیگه. محسگگن شگگروک کرد به  ریز؟ رو کي از من گرفتي
قلقلک دادنم و گفت: تو دیگه چي هسگگتي که منو گول میزني هان؟ اي بال. 
من: واي نه، محسگگن شگگکمم نه. وااي مامان، نکن محسگگن. حاال همه بیدار 
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میشنا نکن. دیگه به نفس نفس افتاده بودم که محسن ولم کرد، دستشو ح ار 
شتو سرم کرده بود  شگلتو  دا شمهاي خو با خنده نگاهم میکرد. من: اون چ

شده نگاهم کرد و  شمهاي گرد  سن با چ ستت ندادم. مح جمب کن تا کاري د
پقي زد خنده. بعدش محکم منو گرفت توي ب*غ*لش و خندید. محسگگن: 
ضعیل بودن  ساس  شتم اح شم. وقتي پی ست تو دیوونه می دختر من آخر از د

رم و تو هم یه پسگگر که بهم نظر داري. آوا، جون من میکنم، فکر میکنم من دخت
شوه گفتم: آخه توي  یکم مثل دخترا باش و تو بترس. ابرومو انداختم باال و با ع
شگگیر برنج هم ترس داري؟ خیالم از بابت تو تخته و میدونم که از این جراتا 
نداري. محسگگن: آوا اینجوري میگي که مثال منو مجبور کني کاري کنم؟ من: 

اگه چوب بود االن با حرفهاي من نرم شگگده بود و تو نشگگدي. محسگگن  ابا،رو بب
سم یکم رفته بود باال و کمرم ل*خ*ت  ست انداخت دور کمرم. لبا خندید و د
بود. با تماس دسگگت محسگگن داغ شگگدم. من: محسگگن، میذاري امشگگس توي 
ب*غ*لت بخوابم؟ محسگگن لبخند جذابي زد و گفت: باشگگه. من: خودتم تا 

شي. یکم فکر کرد، بعد  ستخواب، دوصب  ب شم کنارم با دارم وقتي بیدار می
گفت: باشه. پریدم و ماچش کردم. من: خیلي گلي. پس من برم دستشویي که 
ترکیدم بس که خودمو نگه داشتم. محسن شروک کرد به خندیدن. از دستشویي 

 :که اومدم بیرون، دیدم محسگگن داره عکسگگاشگگو توي لپ تاپم نگاه میکنه. من
سن ب شلوارمو  رمح شتم  شه. دا سن: با نگردیا، میخوام لباس عوض کنم. مح

سن  سن. مح سن گفت: آوا برگردم؟ من: ِا، نه بر نگردیا مح شیدم که مح میخو
خندید و گفت: برگردم دیگه، اولین باره که داري نقش اصگگلیتو رو میکني. بذار 
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سشت هم میبرگردم. منم پررو گفتم: خوب برگرد، من که از خدامه. از پ  تمتون
سنو ت ور کنم. البد توي دلش میگفت این دختره  شده? مح شاد  شمهاي گ چ
سن: نه نظرم عوض  شرم و حیا بویي نبرده. من: برگرد دیگه من منتظرم. مح از 
شو گرفتم و برگردوندم  سر شد. من: د برگرد دیگه الم س. بعد خودم رفتم و 

من: زود چشمهاتو باز  عقس، محسنم چشمهاشو بسته بود. محسن: نکن آوا.
کن بینم. محسگگن: آوا نکن زشگگته. من: محسگگن یا چشگگمهاتو باز کن یا شگگلوار 
شد پقي بزنم  سبید که باعث  شو چ شلوار سن  خودتو هم در میارما. یهو مح
شیطون بیا  سن: آوا از خر  شمهاتو باز میکني یا نه؟ مح سن چ خنده. من: مح

خت بود، رفتم آ نار ت ته. لیوان آب ک ریختم روي  یکموردمش و پایین زشگگ
صورتش. محسن که توقب نداشت روش آب بریزم یهو چشمهاش باز شد. ولي 
زود بسگگت. شگگروک کردم غش غش خندیدن و نشگگسگگتم روي زمین و به قیافه 
محسن نگاه میکردم. محسن یهو چشمهاشو باز کرد و زل زد به من. من: قیافه 

صب  تا حاال تو  سن: از  سن. مح شتي ت خیلي باحاله مح لباس تنت بود و دا
منو سر کار میذاشتي؟ من همینجور داشتم میخندیدم و نمیتونستم حرف بزنم. 
یهو محسن بلند شد و اومد سمتم. منم با جیغ پا به فرار گذاشتم، حاال من بدو 
تاده  تامون از نفس اف به دیوار. دو ندم  بالم. آخر منو گرفت و چسگگبو و اون دن

نده م میو ندیدممد و هي بودیم. ولي هنوز خ . من: محسگگن غلط کردم، میخ
ري) ا بابایي. همینجور داشگگتم با حالت بچه گونه Sorryببخشگگید. باشگگه؟ سگگُ

ازش معذرت خواهي میکردم که حالت نگاه محسگگن عوض شگگگد و یه دفعه 
داغي لباشو روي لبم حس کردم. چشمهامو بستم و به موهاش چنگ انداختم. 

محکم چسبوند به خودش.  وداد و منمحسن دست انداخت پشت کمرمو فشار 
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گرماي بدنش و تخش تند قلبشو حس میکردم. حس شیریني بود. جاي دستاش 
روي کمرم داغ شده بود. یکم که گذشت به خودمون اومدیم و آروم از هم جدا 
شدیم. پیشونیمون به هم چسبیده بود و هنوز داشتیم نفس نفس میزدیم. دستمو 

ي دسگگتش و ب*و*سگگید. باز محکم ب*غ*لم که روي سگگینه ش بود گرفت تو
گرفت و با دستي که روي کمرم بود نوازشم میکرد. اصال دوست نداشتم که از 
آ*غ*و*ش گرمش جدا بشگگم. انگار محسگگن هم همین حس رو داشگگگت که 
محکم گرفته بودم. یکم که گذشت سرمو بلند کردم و به چشمهاش نگاه کردم. 

سید. ازش ف سمت میز آرایش تا لبخند زد و لخم رو ب*و* صله گرفتم و رفتم  ا
موهامو شگگونه کنم. محسگگن تکیه داد به دیوار و زل زد به من. محسگگن: اینکارو 
شیر برنجو  ستم. من: برو بابا،  شیر برنج نی بخاطر این کردم که بهت  ابت کنم 
که هسگگتي. اگه هم االن منو ب*و*سگگیدي بخاطر طعم لبام بود که صگگب  

بگیري و از لبم فیض  تونم نتونسگگتي جلوي خودچشگگیدیش، واسگگه همین اال
صدا خندیدن. خودمم از  شروک کرد بي  ست و  شو ب شمها سن چ نبري. مح
حرفم خنده م گرفته بود. رفتم دستشو گرفتم و با هم دراز کشیدیم. من: محسن 
اگه امشگگس از شگگانس ما یکي بیاد توي اتاق من، بدبخت میشگگیم. محسگگن: 

. برگشگگتم سگگمتش و با روق خودمو هم اتاق تو نترس، درو قفل کردم. هم اتا
یه جاي خوبم  یدمو آوردي؟ محسگگن: اوهوم.  تعجس نگاهش کردم. من: کل
قایمش کردم که نمیتوني پیداش کني. یه نگاه بهش انداختم و با خودم گفتم یه 
جاي خوب البد توي لباس زیرشگگه که فکر میکنه من روم نمیشگگه دسگگت کنم. 

میارم، یا خودت بدش  درشا باشه دست میکنم و من: محسن میدوني که هرج
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سن: آوا  شروک کرد به خندیدن. مح سن غش غش  شم. مح ست به کار می یا د
ضعفي  بخدا من تو کل زندگیم دختر نترسي مثل تو ندیدم. هر دختري یه نقطه 
داره، تو اونم نداري. فقط مارمولک، که نمیدونم این موقب شگگگس کامي رو از 

 . من: کمتر نقشه بکش. محسنگرفتملوي خنده مو به زور کجا گیرش بیارم. ج
دیگه کلیدو بر ندار باشگگه؟ محسگگن: چرا کلیدو میخواي؟ مگه میخواي چیکار 
کني؟ من: هیچي، واسگگه روزهایي که باهات قهر میکنم خوبه تا اینجوري مثل 
امشگگس زهره ترکم نکني. محسگگن سگگرشگگو تکون داد و هیچي نگفت. دسگگتمو 

ش و یاد زخمش افتادم. لباسشو زدم باال که محسن دستمو گذاشتم روي شکم
گرفت. محسگگن: چیکار میکني؟ من: بابا شگگریل، نمیخوام به شگگرافتت لطمه 
بزنم. فقط میخوام زخمتو ببینم خوب شده یا نه. محسن که خودشم از حرکتش 
شو یکم  س سه اذیت کردنش لبا شو یکم زد باال. منم وا س خنده ش گرفته بود لبا

گرفت. من: واال، انگار من تا حاال ل*خ*ت  شایینتر که باز خنده کشگگیدم پ
ندیدمش. بعد زخمشو نگاه کردم، خدا رو شکر داشت خوب میشد. ولي هنوز 
جاش بود. زخمو ب*و*سگگیدم و لباس رو کشگگیدم پایین. رفتم طرف ابروش و 
سیدم. من: خوب،  شو که یه خط انداخته بود ته ابروش ب*و* ستگی شک جاي 

بتي هم باشه نوبت زخمیه که امشس باعثش شدم. زل زدم به لبش. یهو حاال نو
ستم روي تخت و ریز خندیدم. من:  ش سمت در. ن سن از جا پرید و رفت  مح
محسگگن بخدا شگگوخي کردم، تو چرا اینجوري میکني آخه؟ آخي عزیزم مثل 
یا پررو.  له کرد بار خودت بهم حم به دو حاال خو نه.  له میمو دختر ?? سگگگا

صب  سن:  شروک کردي. االنم میخو مح ستمتو  شیر برنج ا  بهت  ابت کنم که 
نیسگگتم. من: باشگگه بابا حاال تو گریه نکن بیا بخواب که گیج خوابم. محسگگن 
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شت  شتم روي بازوش و پ سرمو گذا شید.  شکوک نگاهم کرد و اومد دراز ک م
ست محسن که دور کمرم بود فهمیدم  شدم از د صب  که بیدار  بهش خوابیدم. 

سن فرار نکرده. که معجز شده و مح شم  ازه  سش که گرمیش به گو صداي نف
ساعتو ببینم.  شتم که  شیمو بردا ست دراز کردم و گو میخورد فهمیدم خوابه. د
اوه، توي تقویمش در اومده بود که دو روز دیگه تولد محسنه. خوب شد واسه? 

اید برم ز بدو روز قبل از تولدش تقویمو تنظیم کرده بودم که یادآوریم کنه. امرو
محسن بیدار نشه همینجور دراز کشیدم و تکون نخوردم. نیم  کهخرید. براي این

سگگاعت بعد دیدم کم کم داره دیر میشگگه. غلت زدم و زل زدم به صگگورتش. از 
اونجایي که محسن خیلي خوابش سبک بود چشمهاشو باز کرد، نگاهم کرد و 

افت خودمون. چي شده باز بست. لبخند زد. من: صب  بخیر آقاي ترس از شر
شس ف شید تو ب*غ*لش.  راردی سن آروم خندید و منو ک نکردي بري هان؟ مح

محسگگن: آوا باور نمیکني دیشگگگس چقدر راحت خوابیدم، حتي یه بار هم از 
خواب بیدار نشگگگدم. فقط بوي عطرت زیر دماغم بود و م*س*تم میکرد. من: 

نه. محسگگن بي صگگدا هه هه، میدونم. کال من همه چیم آدما رو م*س*ت میک
نفسگگهاش فهمیدم. دلم نمیخواسگگت از ب*غ*لش بیام  يخندید که از صگگدا

بیرون، ولي داشت دیر میشد و مجبور بودم. بلند شدم حوله رو برداشتم و رفتم 
ست. به در نگاه  سن نی توي حموم. وقتي دوش گرفتم و اومدم بیرون، دیدم مح

ونه س پوشیدم و رفتم پایین صبحکردم، آخي عزیزم کلیدو برام گذاشته. زود لبا
. هم زمان با من میالد هم اومد توي آشگگخزخونه. صگگبحونه رو با خنده و مبخور

شال  شتم به خودم توي آینه نگاه میکردم. مانتو و  شوخي خوردیم. توي اتاقم دا
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مشکي با کیل و بوت پاشنه بلند قهوه اي سوخته که میالد برام از پاریس آورده 
شتم و موهابود. عجیس بهم م شیده بود.  میومد. آرایش خیلي کمي دا کامال پو

یه جورایي خودمم دیگه عادت کرده بودم. بعدشگگم دیگه راحت بودم و هر روز 
شتر بخوابم. عینک  ساعت بی الزم نبود که موهامو درست کنم و میتونستم یک 

 ممارک دارمو زدم و تند رفتم پایین و سوار ماشین شدم. توي کالس نشسته بودی
شت درس میداد. روي کاغ ستاد دا شتم که دو روز دیگه تولد  ذو ا براي بهار نو

سنه. بهار نوشت: جدا؟ خوب چیکار میخواي بکني؟ من: به روي خودت  مح
نیار که خبر داري، امروز به بهونه? خرید واسه? خودمون بریم بازار. بعد اونجا 

که میخوام بگیرید. من سگگر محسگگنو گرم میکنم تو و کامي برید اون چیزي رو 
بعد از دو کالس نقشمونو عملي کردیم. بهار: آوا میاي بریم  روزبهار: باشه. اون

خرید؟ من: ا، اتفاقا منم دلم ه*و*س خرید کرده. رو کردم به محسگگن و گفتم: 
اشگکالي که نداره؟ محسگن لبخند زد و گفت: نه چه اشگکالي داره. من: خوب 

هار یگشگگتیم که یه بوتیک مردونه دیدیم. به بپس بریم. داشگگتیم توي خیابونها م
نگاه کردم که زودي منظور نگاهمو گرفت. بهار: بچه ها بریم اینجا. کامي: به 
به، از کي تا حاال زن من تبدیل به آقا شده که میخواد لوازم مردونه بگیره؟ بهار: 
خفه شگگو کامي، میخواسگگتم با سگگلیقه خودم برات یه چیز بگیرم ولي االن که 

، فداي خانم خوشگلم بشم من.  اِ ینجوري گفتي دیگه من رف شدم. کامي: اِ ا
بیا بریم که خیلي وقته لباس نخریدم. کامي دسگگگت بهارو گرفت و مثل کش 
شت و همش  سهاي جالبي دا سرشون رفتیم. لبا شت  شیدش. ما هم پ تمبون ک

شمهامو گرفت. به بهار نگاه  عني مبرند بود. یه کفش و کمربند چرم قهوه اي چ
ایه. میخواي اینو واسگگش بگیر.  مردونهداري کردم. من: چه کفش خوشگگگل و 
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تازه این کمربند هم سگگتشگگه. بهار: آره خیلي شگگیکه، کامي بیا اینو بخوش ببینم 
شیک بود  سلیقه م. چه  شدم از  صال من خر کیل  شید ا چطوره. کامي که پو

ین به تو نمیاد. تو الم گگگس. بهار نگاهم کرد و لبخندمو دید. بهار: نه کامي ا
بیشگگتر بهت میاد. رفتم سگگمت لباسگگهاش، یه کت  بزنيهمون تیپ اسگگخورت 

اسگگخورت مشگگکي دیدم. کامي رو صگگدا کردم. من: کامي بیا اینو بخوش. کامي 
اومد و کت رو پوشید، خیلي بهش میومد. من: به به، عجس تیکه اي شدي تو. 

ست ندار شما. بهار: اما من اینو دو شت و با تعجس کامي: قربون  م. کامي برگ
یادي جلس توجه میکنه. کامي: دبهش نگاه کر . کامي: چرا اونوقت؟ بهار: ز

یا این یکي  بگو بخیلم نمیخوام برات چیزي بگیرم. من: کامي اینو ولش کن. ب
هم بخوش ببینم سگگفید بهت میاد یا نه. یه کت دیگه بهش دادم که تقریبا همون 

ن ای وه،داشت. خیلي به کامي میومد. من: اوه امدل بود. این یکي دیگه حرف ن
مانکنه کیه که هرچي میخوشگگه بهش میاد. تو حتي اگه گوني هم بخوشگگي بهت 
میاد الم گگس. کامي سگگرشگگو به احترامم خم کرد و گفت: ما چاکر شگگمائیم 
آبجي. بهار یاد بگیر. بهار: وا، من نظرمو گفتم. من: بابا بیخیال، کامي اینو بده 

هم داد کیسگه خرید رو ب بینم. بعد کتو برداشگتم و رفتم حسگاب کردم. وقتي که
منم گرفتم سگگمت کامي. من: مبارکت باشگگه. چشگگمهاي کامي برق زد و اومد 
سنو بگیره،  سید. من که کال هنگ کرده بودم. حاال یکي بیاد مح سرمو ب*و*
شه؟  شمي نگاهش کردم که دیدم داره لبخند میزنه. جل الخالق، مگه می زیر چ

کاري رو بکني. من: چرا؟  مچینهکامي: آوا خیلي گلي، اصگگال توقب نداشگگتم 
خوب تو لیاقتشگگو داري بابا. کامي: کاش یکم این )اشگگاره به بهارا این چیزا رو 
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یاد میگرفت. بهار: وا، خوب حاال که اینجور شگگد بیا منم برات بخرم. دسگگت 
سن نبینه. من: خوب تا  شمک زد که مح سم چ شید و یه جوري وا کامي رو ک

سنم  ستین من و مح شه، شما اینجا ه میریم چندتا مخازه نگاه میکنیم. بهار: با
شي. یه مانتو  سن رفتیم توي یه مخازه مانتو فرو تموم کردیم زنگ میزنیم. با مح
پسندیدم، خواستم حساب کنم که محسن اومد حساب کرد. با لبخند نگاهش 
کردم. از مخازه که رفتیم بیرون به دور و برمون نگاه کردیم. هنوز از بهار و کامي 

نبود. در کمال تعجس محسن دستمو گرفت و منو کشید سمت یه مخازه  بريخ
ستي؟  شالتو دور زخمم ب سن: یادته  شي. من: اینجا چرا اومدي؟ مح شال فرو
سن بیخیال بابا، اونم فداي  ست بگیرم. من: مح حاال میخوام به جاش یکي وا

و ر مهسگگرت. محسگگن: نه من باید برات بگیرم. تازه، اون شگگبم یکي دیگه رو 
شال  شحال خندیدم و با هم رفتیم توي مخازه. چندتا  شتي. منم خو زخمم گذا
سن گرفتم.از مخازه  سلیقه مح شال با  سه تا  خودش انتخاب کرد و نظر میداد. 
که بیرون رفتیم بهار و کامي هم از راه رسگگیدن. من: خریدهاتون تموم شگگد؟ 

: بریم. رفتیم سگگمت رابهار: آره، شگگما چي؟ من: آره ما هم خریدیم. بریم؟ به
شت فرمون  سن بذار آوا پ شیم که کامي گفت: مح سوار ب ستیم  شین و خوا ما
سن: من حرفي ندرام، تو  سن اول به کامي، بعد به من نگاه کرد. مح شینه. مح ب
سوئیچ رو  سن نگاه کردم و خوشحال رفتم  چي میگي آوا؟ من با تعجس به مح

 هم عقس نشستن. یعني کامي رگرفتم و زود پشت فرمون نشستم، کامي و بها
سته بود. حرکت کردم، اولش آروم میروندم که هي دیدم  ش صندلي من ن شت  پ
کامي داره از توي آینه اشگگاره میکنه که گاز بدم. منم از خدا خواسگگته گاز دادم و 
از ماشینا سبقت گرفتم. پشت چراغ قرمز بودیم که چشمم به یه دختره افتاد که 
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. موهاي بلوند، ناخنهاي صورتي جیغ، پوست برنز، دشداشت از خیابون رد می
زیر چشگگمها سگگفید، آرایش غلیظ با رژ لس قرمز و کفشگگهاي پاشگگنه بلند. من: 
بچه ها اونجا رو، پایه این؟ بهار و کامي که منظورمو فهمیدن خندیدن و گفتن: 
که سگگنگیني  به دختره، دختره  پایین و زل زدیم  یدیم  یه ایم. پنجره رو کشگگ پا

حس کرده بود با عشوه برگشت و به ما نگاه کرد. سه تایي با یه لبخند  مونوهنگا
گشگاد براش دسگت تکون دادیم انگار که میشگناسگیمش. دختره وسگط خیابون 
شو برامون  ست شه د ضایب ن ست که  ساده بود و به ما نگاه میکرد. اونم خوا وای

خنده  زیر یمدتکون داد و با لبخند زیر لس گفت خوبین؟ یهو ما سگگه تا پقي ز
که دختره وا رفت. همون لحظه چراغ سگگبز شگگگد و من گاز دادم و رفتم. هنوز 
داشگگتیم غش غش میخندیدیم که حس کردم محسگگن زل زده بهم.برگشگگتم 
سمتش که دیدم سرشو از روي تاسل تکون داد. من: د محسن، ضد حال نزن 

با  خهآدیگه. امروز اومدیم یکم بچرخیم. سگگاز مخالل نزن باشگگه؟ محسگگن: 
مردم آزاري چي به شگگما میرسگگه؟ کامي: روحمون شگگاد میشگگه جون تو. ریز 
سوندیم  سل تکون داد. کامي و بهارو ر شو از روي تا سر سن باز  خندیدم. مح
خونه و بعدشگگم خودمون رفتیم خونه. قرار بود فردا که ما دانشگگگاه هسگگتیم، 

ص سته خونه مون. منم به  م خانم گفت ريخداداش بهار با آژانس خریدها رو بفر
شون کنه. فرداش هم از راه رسید. قرار بود  شه و توي کمدم قایم سش با که حوا
من شگگس بهش کادو ها رو بدم. از صگگب  دل تو دلم نبود. میترسگگیدم یه چیزي 
بشه که نقشه هام خراب بشه. شس شام خوردیم و تلویزیون نگاه کردیم. دیگه 

ه و رفتم توي اتاقم. وقتي ککم کم وقت خوابمون شگگده بود. شگگس بخیر گفتم 
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باز کرد. من:  تاق رفتم بیرون. محسگگن درو  یدن از ا مطمئن شگگگدم همه خواب
شخزخونه، برام آب میاري لطفا؟  سم برم توي آ ستش میتر شنمه. را سن، ت مح
محسگگن متعجس نگاهم کرد. البد توي دلش میگفت ما نمردیم و دیدیم که آوا 

 . هیچي نگفت و رفت پایین. منم ازسیدرمثل دخترها رفتار کرد و از یه چیزي ت
ستفاده کردم و زود رفتم کادوها رو روي تختش چیدم و چندتا گ?ل  صت ا فر
نار پنجره  بل ک که پر پر کرده بودم رو دورش ریختم. خودمم رفتم روي م رز 
شمش به تختش  سن با یه لیوان آب اومد که چ شدم به در. مح ستم و خیره  ش ن

من نگاه کرد. بلند شگگدم، رفتم سگگمتش و لخشگگو  هبافتاد، با تعجس برگشگگت و 
ب*و*سگگیدم. من: تولدت مبارک عزیزم. دیگه پیر شگگدي رفت. محسگگن هنوز 
توي شوک بود. محسن: تو یادت بود؟ من: معلومه، کیه که تولد عشقش یادش 
بره؟ اونم عشگگقي مثل تو که اینقدر جیگره. محسگگن خندید و ب*غ*لم کرد. 

قت منو تو ب*غ*لش میگ فت اهرو جه ام توي  حسگگگاسر یه جو میکردم 
ب*غ*لش. محسگگن: مرسگگي گلي. از ب*غ*لش بیرون اومدم و گفتم: خوب 
سن مهربون نگاهم  شت بیاد. مح ست. خدا کنه خو شه نوبت کادوها نوبتیم با
کرد و گفت: هرچي که با سگگلیقه تو باشگگه خوبه و من میخسگگندم. بعد دسگگتمو 

د برداشت، بازش کر وین کادو رگرفت و با هم نشستیم روي تخت. محسن اول
سن: اینو کي گرفتي وروجک؟  سمتم. مح شت  و تا کفش رو دید با تعجس برگ
شکیه  شم کت م شو ببین. بعدش کمربندو دید، بعد من: دیگه دیگه. حاال بقیه 
رو. محسگگن: که اینطور، اونروز منو فرسگگتادید دنبال نخود سگگیاه که اینا رو برام 

: آوا خیلي به پیشونیم و گفت سبوندپیشونیشو چ بگیرین. منو ب*و*سید و بعد
بالیي. بخاطر همینه که دوست دارم. تو تنها کسي هستي که میتوني گولم بزني 
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و همیشه غافلگیرم میکني. مامان من بعد از ?? سال هنوز نمیتونه چیزي رو از 
مه چیز رو میفهمم. ولي تو،  نه من ه کاري ک که  بل از این نه و ق من پنهون ک

ق نه.  بازيدر خوب نقش این نا براي م که من حتي فکرشگگم نمیکردم ای کردي 
ستي،  سنم خندید و گفت: را سیدم و گفتم: ما اینیم دیگه. مح شو ب*و* دماغ
اون دوتا هم خبر داشگگتن؟ من: بهار آره، ولي به کامي نگفتیم چون میدونسگگتم 

ه. یا نذوق زده میشگگه و همه چیزو لو میده. خوب پاشگگو بخوش ببینم بهت میاد 
پوشید یه سوت زدم. من: نه بابا سلیقه م هم خوبه، چه بهت میاد  حسنوقتي م

محسن. محسن: سلیقه خانممه، صد در صد که خوبه. با این حرفش کله قند 
تو دلم آب شد.دستشو کشیدم و بردمش سمت در. من: محسن بریم یه چیزي 

 وچال تم سمت یخبخوریم که مردم از گشنگي. با هم رفتیم توي آشخزخونه، رف
شونده بودم و داخلش پیدا نبود از یخچال در آوردم. من:  شو پو یه ظرف که رو
محسن قربون دستت شیر رو در میاري تو دو تا لیوان بریزي؟ محسن هم بلند 
شگگگد و شگگیر رو در آورد و ریخت توي لیوانها. منم تند کارهامو انجام دادم و 

شت توي یخچال و شیر رو گذا سن  ستم. مح ش ش ن ن، سمت م توقتي که برگ
کیک کوچولویي رو که یه شگگمعم روش بود گرفتم جلوش. محسگگن با بهت 
عد رفتم چراغ  جانمممممم؟ ب گاهم میکرد. محسگگن: آوااااا! من:  داشگگگت ن
آشگگخزخونه رو خاموش کردم و باز رفتم کنارش. من: تولد تولد، تولدت مبارک. 

ن باشي. محس هوا خوشگله زندبیا شمعا رو فوت کن که انشاالله ??? سال با آ
خندید و دستمو گرفت. من: محسن بدو آرزو کن و شمب رو فوت کن. محسن 
صورتش بود و قیافه  شمب توي  شدم. نور  ست، به قیافه ش خیره  شو ب شمها چ

http://www.roman4u.ir/


 285 بادیگارد

شو جذابتر میکرد. محسن چشمهاشو باز کرد و نگاهم کرد، چشمهاش یه برق 
چاقو آوردم و  یهو ماچش کردم. عجیبي میزد. شگگمب رو فوت کرد. منم پریدم 

دادم دستش. محسن: حاال کیک به این کوچکي بریدن هم داره؟ من: ِا، راست 
میگیا. خوب بیا بخوریم که خیلي گشگگنمه. یه قلپ از شگگیر خوردم که دیدم 
محسگگن کیک رو گرفته جلوي دهنم. دوتا چشگگم داشگگتم یه ?تا دیگه هم قرض 

 بخور دیگه. من: یکني؟به چي نگاه م گرفتم و به محسگگن نگاه کردم. محسگگن:
ببین محسگگن، من امشگگس عاقلما تو داري تحریکم میکني. اگه بالیي سگگرت 
گاز از کیک خوردم و خودمم کیکو گذاشگگتم دهن  یه  آوردم دیگه خود داني. 
محسگگن. به هم نگاه کردیم و دوتایي غش غش خندیدیم. من: واي دیدي چي 

ي دادم. محسن: تو آخر منو دیوونه میکني گفتم؟ خودم تازه فهمیدم چه سوتي ا
فت بال. احسگگگاس میکردم داره ازم  مد وقتي بهم میگ بال. خیلي خوشگگم میو
یدیم چون صگگب  کالس  گه رفتیم خواب که خوردیم دی یک  نه. ک تعریل میک
داشتم. صب  شاد و شنگول آماده شدم و رفتم پایین. محسنو که دیدم دهنم باز 

و کمربند قهوه اي که من  شکت مشگگکي و کف موند. تي شگگرت نوک مدادي با
بهش داده بودم. چقدرم بهش میومد. ته ریشگگشگگو تازه مرتس کرده بود. اوففل 
سن خودش یه آهنگ  شین مح شو که دیگه نگو. دیوونم کرد. توي ما بوي عطر
عاشگگقونه گذاشگگت و همش دسگگتم توي دسگگتش بود و بعضگگي موقعها دسگگتمو 

شحاااااااا سید. منم که خو صه توي کمیس*و* هم که رفتیم، کلي  السال. خال
استادو اذیت کردیم. کالس بعدیمون با کیارش بود. کامي مجبورم کرد جامونو 
شینم.  شون جاي کامي ب شینه و من عقب با هم عوض کنیم و خودش پیش بهار ب
سر  پررو. خالصگه تا اسگتاد اومد این کامي شگروک کرد به مزه پروني و سگر به 
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شتن. آخه  شوخي کردنم به جاش، کیارش گذا ست به این بگه بابا جان  یکي نی
نه اینکه کّل وقتو بگیري. آروم پاشگگو لگد کردم که کامي دو متر پرید هوا. بعد 
به من گفت: چرا لگد میزني؟ منم مثل خودش  پررو جلوي همه برگشگگگت و 
گفتم: مثل آدم میشیني و نظم کالس رو بهم نمیریزي یا برگردم سر جام بشینم؟ 

به کامي تیکه مینداختن. خشگگگایار: کامي  نها غش کرده بود بچه از خنده و 
حاال اگه جرات داري حرف بزن. کامي: حرف میزنم، مگه چیه؟ میترسگگم؟ 
کیارش: چي شگگده که خانم پرند امروز پشگگتیباني دوسگگتشگگونو نمیکنن و نظم 

تونم یکالس رو بهم نمیریزن؟ من: اختیار دارید "استاد" اگه دوست دارید بازم م
پشگگتیبانیش کنما. کیارش سگگرشگگو با خنده تکون داد و باز شگگروک کرد به درس 
صله م  شت حو ست انداختم زیر چونم و زل زدم بهش. کم کم دا دادن. منم د
سر میرفت، شروک کردم به نقاشي کشیدن. همینجور مشخول کشیدن بودم که 

سرمو بلند کردم و دیدم این کیار سرمه.  ساس کردم یکي باال   ش مثل اجلاح
سمت منه. حاال مگه من از رو  اومدهمعلق  سرشون  سرم و بچه ها همه  باالي 

میرم؟ سنگ پاي قزوینه. من: چیه؟ مگه سینماست اینجا که مثل بز زل زدید به 
ها غش کردن از خنده. هه هه، کور  باز بچه  ید خودتونو ببینم.  من؟ جمب کن

قا یارش ن ید من از رو میرم؟ ک ید. فکر کرد ند که از خودخو بود  ششگگي رو 
برداشگگت و زل زد بهش. بعد با یه لبخند گشگگاد برگشگگت نگاهم کرد. رفت و 
نقاشي رو با خودش برد. بي حوصله برگشتم سمت محسن که مثل همیشه زل 
بزنم بهش و فیض ببرم که با اخمهاش رو به رو شدم. پوفي کردم و شروک کردم 

سي  شتم: برام هیچ ح شتن روي کاغذ. نو ست، کبه نو و درگیر ت نارشبیه تو نی
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آرامشگگمهمین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشگگمبرام هیچ 
شه، تو  شاي تو عین آرام ستجوي منیتما ست، تو پایان هر ج شبیه تو نی سي  ح
زیباترین آرزوي مني آره همین خوب بود تا بدم بهش. یه چندتا قلس و لس و از 

شیدم و کاغ سن مردد نگاهم کرد این جواد بازیا هم ک سمتش. مح ذ رو گرفتم 
که با ابرو بهش اشگگاره کردم که برداره. برداشگگت و شگگروک کرد به خوندنش. زل 
زدم به قیافه ش که هر لحظه داشت اخمهاش بازتر میشد. آخرشم چشمهاشو 
یکم بست و لبخند زد. برگشت و یه نگاهي بهم کرد که دلم تاالپ تولوپ کرد. 

جمب میکردم که دیدم کامي  وسگگایلموشگگد و من داشگگتم  باالخره کالس تموم
باالي سرم وایساده. با ابرو اشاره کردم که چته؟ اونم به کیارش که داشت به ما 
نزدیک میشگگد اشگگاره کرد. کیارش: آوا خانم نمیدونسگگتم که هنرمند هسگگتید. 
ست دارم  شیدي. من: ممنون، لطل دارید. کیارش: خیلي دو شنگ ک خیلي ق

. این کامي فوضگگول یهو پرید و دفترمو از دسگگتم مگه تونو هم ببینکارهاي دی
قاپید. شگگروک کرد به ورق زدن. بعد نقاشگگي خودشگگو پیدا کرد و گرفت جلوي 
شونت میدم  صبر کن االن ن شه. من: نخیرم،  شی کیارش. کامي: این بهترین نقا
که یه دفتر دیگه رو در آوردم  عد دسگگگت کردم توي کیفم،   بهترینش کدومه. ب

از زوایاي مختلل بود. حتي محسگگنم این دفتر رو  حسگگنهمش نقاشگگیهاي م
شون دادم. همه  شون شتم ن ستش دا شیها رو که خیلي دو ندیده بود. یکي از نقا
شنگ رو لبش بود. کامي:  سن. ولي یه لبخند ق قیافه ها متعجس بود. حتي مح

س شون نداده بودي؟ خیلي باحاله. انگار عک ه. بهار: آره، آوا ایول، چرا اینا رو ن
صام شتي؟  خ و شمهاش. انگار واقعا داره نگاهت میکنه. من: جذبه رو دا چ

همه خندیدیم. کیارش: آوا میتونم خواهش کنم یه روز که وقت داشگگتي از منم 
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شه، ما  ست دارم قابش بگیرم. من: با شیدي. دو شنگ ک شي؟ آخه خیلي ق بک
ن توي ماشگگین محسگگ بریم دیگه. زود خداحافظي کردیم و رفتیم. تا نشگگسگگتیم

برگشگگت زل زد به من. برگشگگتم سگگمتش که دیدم داره با چشگگمهاي متعجس و 
لبخند قشگگنگي منو نگاه میکنه. من: چیه؟ محسگگن: تو این همه از من نقاشگگي 
کشیدي و بهم نشون ندادي؟ اصال تو کي اینا رو از من کشیدي؟ من: هر وقت 

مینشستیم  ونکه جلوي تلویزی توي اتاقم بودم و دلم برات تنگ میشد. یا وقتایي
و تو کتاب میخوندي. محسگگن لبخند زد و ماشگگینو روشگگن کرد. سگگر کوچه که 
رسگگیدیم یه تک زنگ طبق قرار به خونه زدم. وقتي رسگگیدیم همینجور یواش 
یواش راه میرفتم که محسگگن زودتر بره داخل. محسگگن برگشگگت نگاهم کرد. 

یا دیگه پام درد  ن. من: تو برو، ممحسگگن: چرا اینقدر یواش راه میري؟ ب یکم 
میکنه و یواش یواش میام دیگه. محسگگن نگاهي بهم کرد و رفت داخل که یهو 
صگگداي ترکیدن بادکنک شگگنیدم. با دو رفتم تو. میالد کنار در روي صگگندلي 
وایساده بود و بادکنک بزرگي رو که توش پر از کاغذ رنگي بود روي سر محسن 

سن پر  شت  يبود از کاغذ رنگترکونده بود. موهاي مح و همینجور با تعجس دا
به قیافه هاي خاله و بابا و صگگخري خانم نگاه میکرد. تا قیافه هاشگگونو دیدم 
شون  صورت سک روي  سر کرده بودن و ما شون کاله تولد  پوکیدم از خنده. هم
زده بودن. محسن: چي شده؟ خاله نزدیک شد و با محسن رو ب*و*سي کرد 

همینطور. میالد: آوا حال کردي  همفت. بابا و میالد و بهش تولدشگگو تبریک گ
چه دکوري کردم؟ به دور و برم نگاه کردم که پر از بادکنک مشکي و سفید بود. 
شد  ست انجام بدیا. آخه اینا چیه؟ اینم  شد یه کاري بهت بدم در من: میالد ن
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دکور؟ انگار اومدیم تولد بچه ? سگگاله. میالد یکي زد تو سگگرم و گفت: حرف 
شدم. دیگه از نفس افتادم بس که اینا رو باد کردم. این  سته  سابي خ نزن که ح
کامي ذلیل مرده هم نیومد یه کمکي کنه الم س. و رفت باال. فهمیدم میخواد 
بره کادوها رو بیاره. محسن اومد نزدیکم، ابروشو انداخته بود باال و با یه لبخند 

. محسن: دارهمن: قابل شما رو نجذاب نگاهم میکرد. محسن: اینم کاره توئه؟ 
 29آوا، خیلي.... یهو خاله و صگخري خانم با کیک شگکالتي بزرگي که شگمب 

روش بود اومدن. محسن ابروهاشو داد باال و با تعجس به خاله و صخري خانم 
شم.  سورپرایز می سن: واقعا غافلگیرم کردید. اولین باره که واقعا  نگاه کرد. مح

کشیده و خودش نقشه کشیده.  وجون زحمت همه چیز خاله: اونم چون که آوا
شما درد  ست  سن: د سمتم و ابرو تکون داد. مح شت  سن با یه لبخند برگ مح
نکنه آوا خانم. زیر لس گفتم: مرض و آوا خانم. بعد بلند گفتم: قابل شگگما رو 
سته  ش سط خاله و میالد ن سن و شدیم. مح نداره آقاي راد. همه دور میز جمب 

شیطوني میکبود. این میال شدي.  رددم هي  سن تیکه مینداخت که پیر  و به مح
گه. محسگگن  مادش چرت و پرت می به دا حاال هي من هیچي نمیگم داره 
صبر کنه. تند رفتم از توي  شمعها رو فوت کنه که اجازه ندادم و گفتم  ست  خوا
فت تو هم برو  مد ازم گرفت و گ با او با که  تاقم دوربینو آوردم و فیلم گرفتم  ا

ش صخري خانومو گرفتم و رفتیم ب ست  سته د ین تا فیلم بگیرم. منم از خدا خوا
پشتشون وایسادیم. محسن که خواست شمعها رو فوت کنه در گوشش جوري 
شمعها رو فوت  سن لبخند زد و  شنوه گفتم: یه آرزوي دیگه کن. مح سي ن که ک

با  وکرد. همه دست زدیم که میالد بلند شد و ضبطو روشن کرد. دستمو گرفت 
. یکم که ر*ق*صیدیم دوربین رو از بابا گرفتم و دادم به یدیمهم رفتیم ر*ق*ص
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خاله که ازمون فیلم بگیره، بعد با بابا رفتیم ر*ق*صگگیدیم. آخي بابام خجالت 
میکشه، دستشو گرفتم و آروم با هم ر*ق*صیدیم. بابا همینجور به من و میالد 

س شد، خاله براش یه   ليیاعت مردونه گرفته بود که خمیخندید. نوبت کادوها 
صخري خانم پول داد. بابا هم چک داد. میالد کفش و کیل  ستش میومد.  به د
پول مارکدار. من: ببخشگگید آقا محسگگن من براتون چیزي نگرفتم. محسگگن با 
لبخند گفت: شگگما این همه زحمت کشگگیدید و کارها رو انجام دادید. خودش 

باال  رفتم زردي؟ صبر کن االن میام. باهدیه ست. من: د نشد دیگه، چي فکر ک
شت نگاهم  سوال بزرگ دا سن با یه عالمت  و کادو رو آوردم و دادم بهش. مح
ست کامل عطر  سن کادو رو باز کرد که یه  شما رو نداره. مح میکرد. من: قابل 
همراه ژل و افتر شگگیو بود و کامي سگگفارش داده بود مخ گگوص برامون آورده 

سن: چرا زحم ستتون درد نکنهبودن. مح شیدید؟ د شرمنده کردید.  ،ت ک واقعا 
شما اینقدر  شما رو نداره.  من: زحمت چیه؟ خواهش میکنم. بازم میگم قابل 
در حق ما لطل کردید که این چیز ناقابل نمیتونه جبران محبتاتونو بکنه. میالد: 

 .خدا شگگانس بده، واال تولد ما میشگگه کسگگي برامون نه عطر میگیره نه افتر شگگیو
نمیگیرم تا قشگگنگ بگي خدا شگگانس بده. ****  یزيمن: میلي ایندفعه برات چ

آخر هفته با بچه هاي دانشگگگاه همگي رفتیم شگگمال ویالي ما. میالد ماشگگین 
میروند، محسگگن جلو نشگگسگگته بود. من و کامي و بهارم عقس نشگگسگگته بودیم. 

محسگگن.  صگگداي آهنگ بلند بود و همه با هم همراهش میخوندیم، البته به جز
با  جرهکامي هم سگگرشگگو از پن میکرد بیرون و بلند بلند میخوند. بچه ها هم 

ماشگگینهاي دیگه بودن و هي کورس میذاشگگتن. ماشگگین سگگفید کیارش اومد 
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سته  ش صندلي راننده ن شت  شن. من پ شین سه تا دختر توي ما کنارمون که دیدم 
شو از پنجره سر شو از روي بهار و من رد کرد و  سمت من بودم. کامي خود  ?

بیرون کرد. کامي: کیا جون خوش میگذره؟ به دخترها اشگگگاره کرد که دخترها 
همه لبخند گشاد زدن. کیارش: فکر کنم به تو داره بیشتر خوش میگذره. کامي: 
شس به من ابراز عالقه کردي  صد البته، ولي خیلي نامردي کیا. تو اون  اون که 

 دیدنداري چیکار میکني؟ کیارش خحاال با سه تا دختر نامحرم توي یه ماشین 
صول  شه. کامي با ادا و ا شون مثل تو نمی و گفت: نه به جون کامي، هیچکدوم
شق مني. ایش چندش، منم نامردي نکردم و  شم عزیزم تو فقط ع گفت: فدات 
ستش میزد به  سینه بیرون بود. کامي هي با د شیدم باال که کامي تا  پنجره رو ک

شین تا من  سقل ما شم پایین ولي مپنجره و  شتم. م حلپنجره رو بک ن: نمیذا
بهار، حاال فرصگگت داري تا تالفي همه? اذیتاشگگو سگگرش در بیاري. تا میتوني 
بزنش و قلقلکش بده. بهار: آره فکر خوبیه. حاال دیگه عاشگگق مرد شگگده واسگگه 
من، صگگبر کن نشگگونت بدم آقا کامیار. بعد دوتایي شگگروک کردیم به قلقلک 

تکون میداد. الم س  پاهاشوندههاي کامي در اومد و هي دادنش که صداي خ
با کفش رفت توي صگگورتم. منم  که  پاشگگو چجوري تکون داد  یدونم این  نم
شتش گرفتم که دادش رفت هوا. بهار دلش براش  شگون از پ شدم یه نی ع بي 
شید پایین که کامي اومد تو. همین که اومد تو همینجور  سوخت و پنجره رو ک

میدونه. وقتي رسگگیدیم همه خدا  هکه روي پاهاي ما ولو بود اینقدر زدمون ک
پیاده شدیمو رفتیم سمت ویال. ویالي شیکي داشتیم که همه دکور و وسایلش 

تا اتاق خواب داشت و پایین چهار تا. قرار بود 12با سلیقه من و میالد بود. باال 
اتاق پایینیا یکیش براي من و بهار باشگگگه. ب*غ*لیهاش که بزرگتر بودن براي 
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تاقا رو تقسگگیم  .حسگگنمیالد و کامي و م بقیه? بچه ها هم باال خودشگگون ا
میکردن. ناهارو با شگگوخي و مسگگخره بازي خوردیم و بعدشگگم هر کسگگي رفت 
دنبال کار خودش. یه گروه با هم رفتیم سگگمت دریا. کامي هم مثل همیشگگگه 
کامي  بدون  فک میزد و سگگر همه رو میخورد. ولي از حق نگذریم  همینجور 

. کامي: بچه ها، همه بیاین اینجا وایسگگین. بعد گذرهاصگگال محاله که خوش ب
مسابقه میدیم هرکي زودتر پرید تو دریا شام مهمون آوا میشه. من: غلط کردي، 
از کیسگگگه خودت مایه بذار. فعال که این یه هفته همه مهمون منن. پس هرکي 
زودتر رسید مهمون تو میشه. کامي: باشه، مگه من بخیلم؟ خشایار: کامي اینو 

باید  ابت کني که بخیلي یا نه. خالصه همه وایسادیم که مسابقه بدیم،  امشس
شتم به دریا نزدیک  شحال دا سمت دریا. منم خو سه همه دویدیم  شماره?  با 
شدم عقس و  شید عقس و منم مثل کش تمبون پرت  ستمو ک شدم که یکي د می

 یکارافتادم توي ب*غ*لش. از بوي عطر و هیکلش فهمیدم محسنه. من: ِاِا ، چ
میکني؟ بابا میخواستم یه شام مفتي بیفتما. محسن: آوا خانم شما نمیري توي 
شم  آب. من: مرض و آوا خانم. هي به من نگو آوا خانم بدم میاد آقاي راد. بعد
شنا  شتن توي آب  شتر بچه ها دا سمت دریا که بی شتم  چرا نرم توي آب؟ برگ

ونم جلوي اینهمه آدم. میکردن. محسن: چون، من دوست ندارم بري توي آب ا
ستم  ساب کار د شم غره رفت و ح سن یه چ ستم باز حرف بزنم که مح میخوا
اومد. با اخم رفتم روي شگگنها نشگگسگگتم و به زمین و زمان زیر لس فحش دادم. 
شنا  شي و  شمال با سفر عید، از اولش خورد تو برجکمون.  من: مثال اومدیم 

ه کشگگیدم. من: نگاه تورو خدا، نکني. بعد با حسگگرت به بچه ها نگاه کردم و آ
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که تو تور من  یه  ها چ یا این اژد خدا بانم.  که میز مه رفتن توي آب جز من  ه
ما رو چراغ نفتي. اي روزگار.  مه رو برق میگیره  نداختي؟ یکي بهتر نبود؟ ه ا
محسن اومد کنارم نشست، اصال محل نذاشتم. یه سنگ کوچیک برداشت و 

منم که فضگگووووول، هر کاري کردم  .نشگگروک کرد باهاش روي شگگنها نوشگگت
شتم و همونجا که  شنها نگاه نکنم. آروم برگ ستم جلوي خودمو بگیرم و به  نتون
شید روي  ست ک شتو نگاه کردم. تا دید من دارم نگاه میکنم زود د شت مینو دا
شروک کردم به ور رفتن با  شون کرد. واا، رواني. باز اخم کردم و  شته ها و پاک نو

شنا میکردن. میالد و کامي  یادرموبایلم. به  شتن توش  نگاه کردم که بچه ها دا
شتن مثل بچه ها رو هم آب  شته دا شنا میکردن، بهار و آتنا و فر شتن دورتر  دا
میریختن. خوش به حالشگگون. از دور کیارشگگو دیدم که داشگگت بهمون نزدیک 

شه. یه ل سن خودش داره نزدیک می شد. به به موقعیت تالفي از آقا مح  ندخبمی
سنو  شمي مح ست تکون دادم. زیر چ شوه د سه کیارش با ع سر کش زدم و وا پ
نگاه کردم که عین خیالشم نبود. زرشک. من: تو چرا نرفتي شنا کني کیا جون؟ 
کیا جون رو همچین با عشگگوه گفتم که دل هر سگگنگیو آب میکرد. کیارشگگم 

 .نخوشگگحال لبخند زد. کیارش: من ترجی  میدم شگگگس شگگنا کنم. من: آها
شنا کنم. آخه یه  شه تا برم  شس ب کیارش: تو چرا نرفتي؟ من: اتفاقا منم منتظرم 
جورایي حالش بیشگگتره. کیارش با لبخند زل زد بهم، احسگگاس کردم یکي داره 
سبیده بود. من  سش بهش چ شه. نگین بود که خیس بود و لبا بهمون نزدیک می

اجازت من دوسگگت  اموندم این چه آرایشگگیه که پاک نشگگده؟ نگین: آوا جون ب
پسرمو دعوت کردم بیاد. من: خوب کاري کردي عزیزم، قدمشون روي چش و 
سمت  شت به  شتمون بود و احتماال دا سه? یکي که پ شو وا ست چال ما. نگین د
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ما میومد تکون داد و نیشگگش تا بناگوش باز شگگد. نگین: چرا اینقدر دیر کردي 
تم و یگه یکم کار داشهاني؟ صدا که قشنگ پشت سر ما بود گفت: ببخشید د

تا آماده بشم دیر شد. خوبي تو عسلم؟ تا اینو گفت یهو دلم ریخت، این عسلم 
گفتن و صگگدا، مال سگگهرابه. این دوسگگت پسگگر نگینه؟ بیا، همینمون کم بود. 
سگگهراب اومد نزدیک و اول رفت سگگمت نگین که رو به روي ما وایسگگاده بود و 

شش گفت ک سش کرد و یه چیزي توي گو شت  هب*و* شحالي دا نگین از خو
غش میکرد. بعد سگگهراب برگشگگت سگگمت ما و خیره شگگد به من. منم خیلي 
سر تا  شتم و زدم به موهام و به  شمم بردا ریلکس عینک مارک دارمو از روي چ
پاش نگاه کردم. یه تي شگگرت جذب آبي تنش بود که با چشگگمهاش همخوني 

ي چیزي کم نداشت. ول یکلجالبي داشت و یه شلوارک سفید. از نظر قیافه و ه
تا دلت بخواد پست بود. سهراب: خوبي آوا؟ من: ببخشید آقاي دهقان، متوجه 
شت اینجوري باهاش حرف بزنم به زور یه لبخند  سهراب که توقب ندا شدم؟  ن
سهراب: ما که  شما خوبید؟  زد و گفت: گفتم خوبید خانم پرند؟ من: ممنون، 

آقاي راد و ایشگگون هم آقاي مو?دب  ،توپیم. من: بله مشگگخ گگه. معرفي میکنم
پور هستن از دوستان خوب بنده. آقایون ایشون هم آقاي دهقان هستن. محسن 
شون ندادن.  شدنو به خود ست دادن حتي زحمت بلند  و کیارش فقط باهاش د
دیدم که کامي و میالد با اخم دارن بهمون نزدیک میشگگن. سگگهراب: به، کامیار 

گ حاال دی کامي خیلي  هخان. چطوري مرد؟  ما نمیگي؟  به  نامزد میکني و 
شو  سایي که مهم بودن و باید میگفتم، گفتم. بعد رو سرد جواب داد: به ک خون
کرد به من و گفت: آوا نگفته بودي قراره مهموني هرکي به هرکي باشگگه. من: نه 
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ستن. االنم فقط اومدن که امروزو با  سر نگین جون ه ست پ شون دو کامي، ای
و بعدش تشریل مي برن. کیارش سرشو انداخته بود پایین و  نگین جون باشن

داشگگت آروم میخندید. سگگهراب برگشگگت و زل زد به میالد. سگگهراب: آوا خانم 
معرفي نمیکنید؟ بلند شدم و رفتم پیش میالد وایسادم که خیس بود و همینجور 

 .نآب از سر و کله ش میریخت. من: برادرم میالد. میالد ایشون هم آقاي دهقان
سردي بهش  شت نگاه  سهرابو دیده بود و در موردمون خبر دا میالد که عکس 
صال  سهراب: اوه، پس برادر دوقلوت اینه. ولي ا شو تکون داد.  سر کرد و فقط 
ست بگه با من خیلي راحته و همه چیزو در مورد  ستیدا. مثال میخوا شبیه هم نی

سیبیل شتي که آوا ریش و  شه و میال من میدونه. کامي: چیه توقب دا شته با دم دا
ابروهاش نازک باشگگگه؟ حرفا میزنیا. از عمد بلند زدم زیر خنده که سگگهراب 
مه  ندتر از ه یارش بل ندیدن. ک یه هم همینجور میخ نگ رنگي شگگگد. بق قشگگ
میخندید و ولو شگگده بود روي زمین. میالد دسگگت انداخت دور کمرم و با هم 

سمت دریا. میالد: این اینجا چیکار میکن صال با اجازه? کي اومده؟  ه؟رفتیم  ا
من: نگین به من گفت که دوست پسرمو دعوت کردم. منم گفتم باشه. نفهمیدم 
که این گورخرو آورده. میالد: اصگگال ولش کن. تو چرا نیومدي توي دریا؟ من: 
خواسگگتم بیام، ولي بعدش گفتم لباسگگم میچسگگبه و جلوي اینهمه آدم خوب 

نگاه کرد. میالد: خوشگگحالم که طرز  همنیسگگت. میالد برگشگگت و با لبخند ب
فکرت عوض شده و خیلي چیزها رو درک میکني. بعد صداشو کلفت کرد و یه 
ابروشو انداخت باال: ببینم آبجي، حاال زن واسه من نمیگیري که هیچي. شما 
ست دختر برام پیدا کني؟ من:  ستین باال بزني و یه دو شت آ نمیخواي براي دادا

ست دختر  میالد خفه خون بگیر تا نزدم ن فت کنما. اه، از ت ور اینکه تو دو
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ست دخترت  ساس میکنم دو شه. میالد: چرا؟ من: اح شم می شي چند شته با دا
شو پیدا  سم پیدا کن، خوب ست. میالد: خوب دارم میگم خودت وا از اون لوسا
کن دیگه. من: نه جونم، من نمیتونم. از االن میگم من آبم با دوسگگت دخترت 

نمیره. اون که بیاد همه? توجهتو به خودش جلس مي کنه. د نشد  بتوي یه جو
دیگه. میالد:اي خواهر شوهر حسود. واقعا دست هرچي آدم حسوده از پشت 
بستي. اصال نخواستم. مگه خودم چالقم؟ میرم قشنگ واسه خودم یه خوبشو 
گه؟ میالد: خوب آره، نمیگیریش واسگگم؟  ما دی یدا میکنم. من: آره، البد ری پ

برو زدي روحیه مو بیشگگتر دپرس کردي. اومد بره که پریدم و بازوشگگو  اصگگال
گرفتم. من: تو چي گفتي؟ بیشگتر دپرسگت کردم؟ یعني تو دپرسگي؟ زل زدم به 
چشگگمهاش. میالد دسگگت انداخت روي شگگونه هام. میالد: نه عزیزم، دپرس 

 ديونیسگگتم. همینجوري گفتم. من: میالد مطمئني؟ ببین اگه بفهمم ناراحت ب
ست همین  شمتا. اگه چیزي ه شتي و به من نگفتي بخدا نمیبخ شکلي دا یا م
به جون آوا، چیزي نیسگگگت. همینجوري گفتم. تو نگران  نه  االن بگو. میالد: 
نباش و مطمئن باش اگه چیزي باشگگگه اول از همه میام به خودت میگم. چون 

خنده. منم  رمطمئنم تو براي همه? مشگگکالتم یه راه حل خفن داري. بعد زد زی
شیدم. میالد: آخ، کندیش بابا. اینهمه خرج عملش کردم  شو ک خندیدم و دماغ
شنگ اومد و کندش. من: بدو برو دنبال کارت و اینقدر زر نزن.  و حاال خانم ق
اگه تو دماغت عملي بود من حتي نگاهتم نمیکردم، مرتیکه. میالد: من واقعا 

چیه؟ خم شگگدم دمخاییم رو واسگگش  گهمرده این ابراز عالقه تم. آخه مرتیکه دی
ته براي  با خنده فرار کرد. دیوونه. خوب، حاال بهترین موقعی پرت کنم که زود 
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اینکه آفتاب بگیرم. توي ویال روغن مالیده بودم به خودم. رفتم یه جاي خلوت 
که توي دید نبود رو پیدا کردم و حوله رو پهن کردم. باز به دور و برم نگاه کردم 

مطمئن شگگدم کسگگي نیسگگت بلوزمو در آوردم. حاال فقط با یه لباس  کهو وقتي 
بندي سگگفید بودم. دراز کشگگیدم روي کمر و عینکمو زدم. آخیش چه آرامشگگي، 
صداي دریا رو هم میشنیدم و بیشتر کیل میکردم. یکم که گذشت صداي پاي 

شتم بخوشم که پاهاي ی سمو بردا شنیدم، یهو مثل فنر پریدم و زود لبا سیو   یوکک
دیدم. سگگرمو باال گرفتم و محسگگنو با ابروهاي درهم رفته دیدم. با خیال راحت 
شتم  شکم خوابیدم و کالهمو گذا باز بلوزو انداختم اون طرف و ایندفعه رو به 
شو جمب  سن: پا شت. مح صورتم بردا سن کالهو از روي  صورتم که مح روي 

با صگگداي  دکن خودتو. من: بیخیال، حوصگگلتو ندارم. یکم سگگاکت شگگد و بع
ع بي گفت: بلند شو تا خودم بلندت نکردم. بیخیال دراز کشیده بودم واسه? 
خودم که یهو محسن حوله رو با یه حرکت از زیرم کشید بیرون. حاال من افتاده 
بودم روي شگنها و کثیل شگده بودم. بلند شگدم و با اخم بهش نگاه کردم. من: 

محسگگن: آفتاب بگیري که  یرم؟مگه مریضگگي؟ چرا نمیذاري مثل آدم آفتاب بگ
ست  ست برنزه دو سن: ولي من پو شم. مح شه؟ من: واا، میخوام برنزه ب چي ب
ندارم. من: خوب تو دوسگگت نداري به من چه؟ تو برو توي سگگایه بشگگین، من 
سبزه.  ست دارم نه برنزه یا  سفید دو سن: آوا من دختر  شم. مح میخوام برنزه ب

باشگگگه.  یدي؟  به درک. حوله رو نم به شگگکم دراز  منممن:  باز همونجور رو 
سمو تنم  شت به زور لبا شم دا شدم، بعد شیدم. یهو دیدم از روي زمین بلند  ک
میکرد. من: ولم کن، محسگگن ولم کن تا حالتو نگرفتم. محسگگن: مثال میخواي 
چیکار کني؟ آوا مثل آدم لباسگگتو بخوش تا اون روي سگگگمو باال نیاوردي. من: 
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میگید. کدوم روي سگگگتو میگي دیگه؟ یعني  مینوشگگما مردا تا کم میارید ه
هارتر از ایني که هستي میشي؟ محکم بازومو گرفت و فشار داد. همینجور که 
دندوناشگگو روي هم فشگگار میداد گفت: بهت میگم لباسگگتو بخوش بریم. بدجور 
ستش  سرمو نزدیک د ضعیفم.  شون بدم که  ستم ن بازوم درد میکرد ولي نمیخوا

از دسگگتش گرفتم که آخش هوا رفت. با یه حرکت هلش  نانهبردم و یه گاز جا
گه از نفس  که دی قدر رفتم  گل. این مت جن به سگگ دادم عقس و زود فرار کردم 
افتادم، به یه درخت تکیه دادم، به نفس نفس افتاده بودم. میدونسگگتم اگه االن 
محسگگن پیدام کنه صگگد در صگگد فاتحه م خونده سگگت. آخه دختر مگه مخز خر 

سش، البد خیلي دردش گرفته.  هخوردي ک شو گاز گرفتي؟ الهي بمیرم وا ست د
باز مثل همیشگگه داشگگتم از کارم پشگگیمون میشگگدم که یهو یکي چسگگبوندم به 
سلیم بردم باال. من: غلط کردم، چیز خوردم. بخدا  ستمو به حالت ت درخت. د

 ليوخودم مثل بز پشگگیمونم. حاال هم اگه میخواي بیا یه گاز جانانه ازم بگیر. 
شت نگاهم  سن همینجور دا شه ها که جاش بمونه. مح سفت نبا جون عزیزت 
به من میگي هاري و کزاز نزدي. حاال که خودت گاز گرفتي.  کرد و گفت: تو 
چشگگامو مثل گربه مظلوم کردم و بهش نگاه کردم. من: خوب بازوم درد گرفته 

 کیبود، کم کم داشت میشکست. محسن دستمو گرفت توي دستشو برد نزد
سن  ستم و منتظر موندم که هر آن گاز بگیره. ولي مح شامو ب دهنش. از ترس چ
به جاش دسگگتمو ب*و*سگگید. با چشگگمهاي گرد شگگده برگشگگتم زل زدم بهش. 
محسگگن: گفتم که زدن بچه، مثل ناز کردنه. بیا، اینم از عشگگق بنده. منتظر بودم 

ه به من میگ نگقشگگمثل فیلمهاي هندي منو بگیره و ماچ بارونم کنه، آقا اومده 
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بچه اي. اي خدا، بازم شکرت. محسن: حاال اینقدر ذوق نکن. ببین خوب شد 
که اینجا اومدي. کارت داشگگتم و نمیشگگد جلوي بقیه بهت بگم. من: واي واي 
سن اینقدر با جرات  چیکار داري هان؟ ابرومو براش باال پایین کردم. یعني مح

کارت دارم. بیا، تازه  باشي شگگده؟ خدایا شگگکرت. محسگگن: آوا دو دقیقه جد
کار؟  خالي کرد. من: چی بادمو  نک  بادک ثل  باز این زد م ما.  خدا کرد شگگکر 
محسگگن: ببین آوا، بخاطر امنیت بیشگگتر باید چندتا چیز رو بهت یاد بدم که 
لدم. گفتم که کمربند  ته ب بتوني بیشگگتر از خودت دفاک کني. من: من که کارا

سن: کاراته که همی شکي دارم. مح شه به درد نمیخوره، خیلي چیزهاي دیگه م
هم باید بهت یاد بدم. من: مثال؟ محسن دست کرد و از پشت کمرش یه فندک 
به شکل تفنگ کوچولو در آورد. من: آخي چه نازه. دست دراز کردم و گرفتمش 
توي دسگگتم. بعد ادا در آوردم که مثال سگگیگار گذاشگگتم توي دهنم و فندکو بردم 

تم ماشه رو فشار بدم که محسن یهو دستمو گرفت باال سمت صورتم و خواس
شد. من که دیگه زرد کرده بودم. این تفنگ واقعي  شتناکي بلند  صداي وح که 
نگ واقعي بود؟  کار میکني تو؟ من: این تف خدا رحم کرد. محسگگن: چی بود، 
پس چرا اینقدر کوچیکه؟ محسگگن: خوب این تفنگو آوردم که بدم به تو. تو هم 

گرفتي جلوي صگگورتت. من: فکر کردم فندکه. واي خدا رحم  هاه مثل دیوون
کرد. محسن پوفي کرد و دست کشید توي موهاش. بعد شروک کرد به توضی  
دادن و نشگون دادن چندتا حرکت. وقتي که داشگتیم بر میگشگتیم سگمت ویال، 
همش فکرم مشخول حرفهاي محسن بود. من: محسن، چیزي شده؟ محسن: 

چرا یهویي ت گگمیم گرفتي که بهم طرز اسگگتفاده از  خهآ منظورت چیه؟ من:
سن: نه، الم با نمیدونم چي بهش  صري چیزي گفته؟ مح تفنگو یاد بدي؟ نا
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شلوغه و ممکنه  ستش، اینجا یکم  ست چیزي لو بده. ولي را ضر نی دادن که حا
نتونم همیشگگه دور و برت باشگگم. براي همین گفتم بهت اینو بدم که یکم خیالم 

ش شي و راحت با شته با شه این تفنگو همراه خودت دا شه که همی ه. آوا یادت با
ست. وقتي رسیدیم ویال  سم ه شه، حوا هیچوقت بدون اون جایي نري. من: با
شتن گیتار میزدن. تند بدون جلس توجه  شسته بودن و چندتا از بچه ها دا همه ن

ستم.  ش شتم پیش بهار ن سمو عوض کردم و برگ  ارهبکردن رفتم توي اتاق و لبا
آروم گفت: کجایید شگگما؟ چرا موبایلتو جواب نمیدي؟ منم آروم جواب دادم: 
سه? دفاک از خودم یادم بده. میگفت اینجا  ست چندتا حرکت وا سن میخوا مح
ست. بهار با نگراني نگاهم کرد که لبخند زدم. من: نگران  شلوغه و زیاد امن نی

نزدیکیهاي دریا  همونو نباش، بادیگاردهامون همه جا هستن. امروز چندتاشون
صداي  شه. با  ست خیالت راحت با سنم ه دیدم که از دور مراقبم بودن. تا مح
کیارش رومو از بهار گرفتم و زل زدم بهش که چندتا از دخترا کنارش نشگگسگگته 
بودن و یکم دیگه مونده بود که بشگگینن توي ب*غ*لش. مهدي: کیارش جان 

. حوصگگلشگگو ندارم. پاني: کیا ارهه ندبزن دیگه. کیارش: نه به جون تو اصگگال را
جون بزن دیگه. رومونو زمین ننداز. خالصگگگه اینقدر گفتن و گفتن که کیا هم 
راضي شد و شروک کرد به گیتار زدن و خوندن. کامي هم رفت کنارش نشست 
شتم زیر چونه م و  ستمو گذا شقونه بود. د و همخوني کرد. آهنگ فوق العاده عا

و زل زده بود به دسگگتش. بیشگگتر که دقت  بودیین زل زدم به محسگگن. سگگرش پا
کردم دیدم داشت به جاي دندونام دست میکشید، بعدشم یه لبخند زد و سرشو 
آروم تکون داد. انگار سگگنگیني نگاهمو حس کرد که سگگرشگگو گرفت باال و بهم 
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خیره شگگد. منم کم نیاوردم و یه چشگگمک زدم واسگگش که یهو نگاهم به کیارش 
میزد. اي خاک وچوک، حاال این فکر میکنه من  بخندهم لافتاد که داشگگگت ب

شتیدا. آوا بمیري با این  سیاه)پیر زنو دا شمک زدم. اي خدا روم  سه? این چ وا
ست زدن و دخترا هم کلي لوس  شد همه د صه آهنگ که تموم  گند زدنت. خال
سرت بذارید. اوهوک،  شما باید برید کن سحر: کیارش جون  بازي در آوردن. 

بودا. پاني با لوس بازي که نزدیک بود باال بیارم گفت:  موناشاز هاین حرف 
کیا جون بیا از االن بهم امضا بده که میترسم بعدأ که معروف شدي دیگه مارو 
سط جمب  شدم و و شه؟ منم کم نیاوردم، بلند  تحویل نگیري. نه بابا، یعني می

ز اگه تام کرو واال وایسادم و رو به کیا و پاني کردم. من: جمب کن خودتو دختر،
هم بود نباید خودتو اینجوري پیشش کوچیک میکردي. بخدا یه چیزیتون میشه 
شام کوفت کنیم. مهرداد: یعني آوا من مرده این  ها. حاال بفرمایید بریم همگي 
تعارف کردنتما. فقط لبخند زدم و برگشگگتم جمعو نگاه کردم، عجیس بود نگین 

یار اومد نزدیکم. نبود با سگگهراب جونش نبودن. البد رفته . یهو دیدم خشگگگا
شایار: جون آبجي یه چیزي  شده خشي جون؟ خ سمتش. من: چیزي  برگشتم 
ضایب نکنیا. من که فهمیده بودم میخواد یه چیز مهم بگه زود جواب دادم.  بگم 
من: نه ضایب نمیکنم. خیالت راحت. چي شده؟ خشایار: اون موقب که بچه ها 

و سگگهراب یواشگگکي از جمب دور شگگدن و رفتن  ننگی داشگگتن گیتار میزدن، این
شایار: جون آبجي آوا. یکم فکر کردم  باال. فکر کنم خبراییه. من: جون من؟ خ
و برگشگگتم با یه لبخند شگگیطاني به خشگگایار نگاه کردم. من: خشگگي میخوام یه 
کاري کنم، پایه اي؟ َخشگي هم که فهمید میخوام باز شگیطنت کنم لبخند زد و 

م. دوتایي رفتیم باال و به خشي نقشه مو گفتم. بعد آروم آروم  ایهور پگفت: بدج
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رفتیم نزدیک اولین در، گوش وایسگگادیم، نه خبري نیسگگت. رفتیم طرف دومین 
در، اونجا هم خبري نیسگگگت. نزدیک سگگومین در هم رفتیم که دیدیم خبري 

شنیدیم. واي واي واي، صدایي  ست، اما همین که حرکت کردیم یهو یه  ال ب نی
به دور. خشگگي رو بگو که داشگگت هفت رنگ عوض میکرد. ولي من همینجور 
داشتم گوش مي دادم. به خشایار اشاره کردم که آماده بشه. بعد از دور رفتم و با 
دو اومدم و خشي رو هل دادم که محکم پرت شد سمت در و با صداي بلندي 

صداي بلندي که مر شد روي زمین. بعد با  زنده میکرد  وده رخورد بهش و ولو 
گي، بابا برو تو اتاق نگفتم بشیني دم درش که. از ت ور  گ گ گ گ گ گ گ گ گ گفتم: خش
شروک کردم  شتم جلوي دهنم و  ست گذا سکته زدن د اینکه اون دوتا توي اتاق 
به خندیدن. خشي هم که همونجا ولو شده بود و همینجور به خودش میخیچید. 

محکم برداشگگتم که  قدمهاموعمد من: اصگگال نخواسگگتیم، خودم میرم. بعد از 
صداشو بشنون. تا دست بردم که دستگیره رو بگیرم یهو در باز شد و سهراب با 
قیافه قرمز شگگده اومد بیرون. تو دلم همینجور داشگگتم بهشگگون میخندیدم. من: 
آاه، خواب بودي؟ شرمنده نمیدونستم اینجایي. اومدم نگین جونو صدا کنم که 

ضره. ول شام حا شت در اومد  انگار يبیاد پایین،  ستش. یهو نگین از پ اینجا نی
خاک تو  نده.  ند بزنم زیر خ یک بود بل نداختم نزد که بهش ا گاه  یه ن بیرون. 
سگگرش، گردنش کبود شگگده بود. منم کم نیاوردم با یه پوزخند بهش نگاه کردم. 
من: نگین جون بهتره بري لباسگگتو عوض کني و یه لباس یقه دار بخوشگگي. به 

شي که تاز صداي از جا هخ شده بود نگاه کردم و با هم رفتیم پایین. تا  ش بلند 
بسته شدن درو شنیدیم دوتایي با هم زدیم زیر خنده. خشایار: آوا قشنگ زدي 
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ضایعشون کردي من که دلم خنک شد. واي دیدي چه رنگشون پریده بود؟ من 
باحالي.  به زور جلوي خودمو گرفته بودم نخندم. من: واي خشگگي خیلي  که 

سکته رو زدم خیلي  فیلمي خداییش. چه باحال خودتو کوبوندي به در. من که 
ستیم.  ش شت میز ن دیگه چه برسه به اون بیچاره ها. همینجور با خنده رفتیم و پ
شده؟ منم  شاره میکرد که چي  کامي فوضول که تا دید ما میخندیم هي با ابرو ا

شو گین که لباسو ن راباشاره میکردم که بعدا میگم. یکم که گذشت دیدم سه
شي انداختم و دوتایي  ستن. یه نگاه به خ ش عوض کرده بود اومدن و کنار هم ن
ریز خندیدیم. به کامي نگاه کردم که یه ابروشگگو انداخته بود باال و داشگگت با 
لبخند نگاهم میکرد. این جونور چقدر تیزه. فکر کنم از قیافه هاشگگون فهمید. 

س ساحل که وسطي بازي کنیم. گروهي از ل رفتیمبعد از شام توپ برداشتیم و 
بچه ها هم بسگگاب م*ش*ر*و*بو پهن کرده بودن و مثل خر میخوردن. کامي و 
مهرداد شروک کردن به یار کشي. خدا رو شکر ایندفعه کامي اول من و محسنو 
سهراب  سولماز. نگین و  شایار و  انتخاب کرد. بعدش بهار، میالد، کیارش، خ

بازي شگگروک شگگد و همه بدجور مشگگخول بودن. تیم ما  .دنتوي گروه مهرداد بو
قوي بود، خوب طبیعیه چون هرچي آدم فرز و زرنگه با هم بودیم. فقط سولماز 
زیادي بود که خیلي قشنگ از بازي بیرونش کردم. همش میومد پشت من قایم 
سس بهش زیر پایي زدم  سنگر میگرفت. منم توي یه موقعیت منا شد و مثال  می

توي دریا و جیخش در اومد. آرایشگگش ریخته بود، خیلي قیافه ش  شگگدکه پرت 
ترسناک شده بود و پسرها سر به سرش میذاشتن. تا رد میشد از کنارشون یکي 
میگفت بسم الله. یا کیشش میکردن. تا تو باشي دیگه دور و بر محسن نگردي، 

تا شگگگس ز  و دیمبچه پررو. تیم ما برد و همه رفتیم دور آتیش جمب شگگگدیم و 
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شدم بهار هنوز خواب  صب  که بیدار  شس خوبي بود.  صیدیم. خیلي  ر*ق*
شت و راحت بودیم. رفتم دوش گرفتم و اومدم  سرویس دا بود. توي اتاق ما یه 
بیرون که دیدم بهار بیدار شگگده. پریدم روي تخت و محکم ب*غ*لش گرفتم. 

: بهار، من من: سگگالم به خاله بزغاله? خودم. بهار: سگگالم به خاله قزي خودم.
دیشگگس یه بالیي سگگر سگگهراب و نگین آوردم که تا عمر دارن دیگه از این غلطا 
نمیکنن. بهار: چیکار کردي دیگه؟ شگگروک کردم به تعریل کردن و خندیدن. 
شتیم میخندیدیم. بهار: من میگم این دوتا چرا  شد دوتاییمون دا وقتي که تموم 

شو سر شده بودن. که نگو این بال رو  شکلي  شي هم این  ن آوردید. بابا این خ
شگگیطونه ها. من: خیلي باحاله بهار. اینم باید بیاد توي اکیپ ما. بهار: آره چي 
میشه واقعا. بهار رفت دوش بگیره و منم شروک کردم به خشک کردن موهام. یه 
صورتي خوشگگل با شگلوار جین آبي کمرنگ پوشگیدم. حوصگله آرایش  لباس 

نا عد از  نداشگگتم، چون ب هار رفتیم توي  ارهکردنو  با ب ندم.  ماز میخو ید ن با
آشگگخزخونه. میالد و محسگگن داشگگتن صگگبحونه میخوردن. بهار: پس کامي کو؟ 
میالد: هنوز خوابه، مثل خرسه. بهار با خنده: من از دست این بدبخت میشم. 
صبر کنید حاال حالشو میگیرم. من: کمک خواستي خبر کن. بهار رفت سمت 

خوردم. یهو دیدم بهار با دو اومد بیرون و بعدشم  بحونهصاتاق و منم نشستم و 
صبر کن حالتو میگیرم بهار.  صبر کن ببینم،  سرش اومد. کامي:  شت  کامي پ
بهار: کامي ول کن دیگه. بي جنبه نباش. کامي: بي جنبه م؟ اومدي جیغ زدي 
توي گوشگگم بعد میگي بي جنبه م؟ سگگکته م دادي، میخواسگگتي خودتو دسگگتي 

ه کني. بهار با خنده گفت: آخه هرچي صگگدات کردم بیدار نشگگدي، دسگگتي بیو
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مجبور شگگدم جیغ بکشگگم. همینجور دنبال بهار میکرد که آخر گرفتش و یه گاز 
از لخش گرفت. من که داشگگتم غش غش بهشگگون میخندیدم ولي دیدم محسگگن 
سگگرشگگو گرفته پایین و نگاه نمیکنه. یهو منم خنده مو خوردم و صگگدامو صگگاف 

ن: اسگگتخفرالله. همین حرکتم کافي بود که محسگگن و میالد بزنن زیر کردم. م
خنده. بعدش کم کم بچه ها بیدار شگگگدن و اومدن صگگبحونه خوردن. بعد از 
صگگبحونه رفتیم سگگمت دریا و باز همه به جز من بدبخت فلک زده رفتن شگگنا 
کردن. پیش محسن و بهار نشسته بودم که گوشي محسن زنگ خورد و یکم که 

د یهو اخم کرد و ازمون دور شد. با صداي یکي که میگفت: میشه چند حرف ز
لحظه وقتتو بگیرم. سرمو باال گرفتم. سهراب بود. بدون حرف مشخول تماشاي 
شت نگاهم کرد. منم عین  ست کنارم و برگ ش سهراب ن شدم.  بچه ها توي دریا 

م شنا : برخیالم نبود و محلش نمیذاشتم که دیدم بهار بلند شد. من: کجا؟ بهار
کنم. من: اوکي برو. بهار رفت و من با سهراب تنها شدم. من: نگین کجاست؟ 
ستم باهات  سهراب: خوا ستي؟  شنا میکنه. من: پس چرا تو اونجا نی سهراب: 
صگگحبت کنم. من: در مورد؟ سگگهراب: آوا میشگگه بخرسگگم چرا ولم کردي؟ من: 

م وقتیه که با چي؟ کجا ولت کردم؟ مگه کشگگي که ولت کنم؟ سگگهراب: منظور
شده  سته  شدي؟ من: خوب گفتم که، ازت خ ست بودیم، چرا ازم جدا  هم دو
سخر  شتم و با تم شتي؟ برگ ست ندا سهراب: یعني تو هیچوقت منو دو بودم. 
گاهش کردم. من: تو چي در مورد من فکر کردي؟ فکر کردي من از اون  ن

نم؟ من ک اوربدخترهاي احساساتیم که با یه دوست دارم گفتن پسر خر بشم و 
شتي. اینو از  ستم دا سهراب: دروغ میگي آوا، تو دو شتم.  ست ندا هیچوقت دو
نگاهت میفهمیدم. تو اینقدر دوسگگتم داشگگتي که حتي بهم خیانتم نمیکردي. 
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سه?  شتم. تو وا شتم. هیچوقت ندا ست ندا سهراب، من دو شتباه میکني  من: ا
ت ه من هیچوقت خیانمن فقط یه وسیله براي رفب بي حوصلگیم بودي. ولي آر

نکردم، نه بخاطر اینکه دوسگگت داشگگتم. بخاطر اینکه آدمش نیسگگتم، اونقدر 
انسگگگانیت دارم که نخوام آدمها رو بازي بدم. درسگگگت برعکس تو. سگگهراب 
برگشگگت و با تعجس بهم نگاه کرد: منظورت چیه؟ من: منظورم واضگگحه. مثال 

ستي ولي بازم اومدي داري من حرف میزني. این چه  با االن با اینکه با نگین ه
ست دخترم بودي و  ضیه تو فرق میکنه، تو قبال دو سهراب: ق معني میده هان؟ 
نت نمیکنم.  یا قت خ بدونم چرا ولم کردي. من هیچو که  من این حقو دارم 
سهراب: چرا اینجوري نگاه میکني؟ من: تو  شتم با پوزخند نگاهش کردم.  برگ

. من: پس سگگارا کي بود؟ سگگهراب: هیچوقت خیانت نکردي؟؟!!!! سگگهراب: نه
سارا؟ من: آره، هموني که توي پارک.... توي ب*غ*لت بود و به هم دل و قلوه 
میدادید؟ رنگش به وضگگوح پرید و به لکنت افتاد. سگگهراب: من، من، اون من 
نبودم. من: جدا؟ ببینم سگگهراب، پس عمه? من بود که با سگگارا جون رفته بود 

رو بعدا از یکي از بچها فهمیده بودم. سگگهراب سگگرشگو  سگگینما فیلم ... نه؟ اینا
انداخت پایین و چنگ زد به موهاش و نفس صداداري کشید. یعني قشنگ زدم 
ضربه فنیش کردم. پس این محسن کوش؟ چرا اینقدر طول داد؟ بلند شدم برم 
شاید باور نکني ولي من  شیمونم،  سهراب: آوا من پ شنیدم.  شو  صدا که باز 

میکنم بهم یه فرصت دیگه بده. برگشتم سمتش و گفتم:  شواهدوست دارم. خ
ببین سهراب، ازت ممنونم که بهم یاد دادي به هیچ پسري اعتماد نکنم. راستش 
من دیگه اهل دوستي نیستم. مخ وصا با تو. پس بیشتر از این خودتو کوچیک 
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نکن. سگگهراب: آوا، اگه بیام خواسگگتگاریت چي؟ من: سگگهراب کمتر چرت و 
بگو. ببین من االن اومدم مسگگافرت که عیدو خوش بگذرونم. همه چیزو پرت 

شه،  سهراب: با شه.  بهم نریز. بهتره از امروز به بعد هم دیگه این طرفا پیدات ن
مت  بدون هیچ حرفي رفتم سگگ هادم فکر کن.  به پیشگگن ولي خواهش میکنم 
شید. با  ستمو ک شنیدم و بعد یه دفعه د سرم  شت  شو پ صداي پاها ساحل. 

هلش دادم عقس و بلند گفتم: من: به من دست نزن سهراب که.... ِِاِا  یتبانع 
شت  سن دا ساعته؟ مح سن تویي. کجا بودي دو  سنه. من: آاه مح ، این که مح
همینجور نگاهم میکرد. واي خدا، این چرا باز اینجوري شگگد آخه؟ محسگگن: 

 و این یارو چي میگفت؟ من: کدوم یارو؟ محسگگن یه ابروشگگو انداخت باال
گفت: سهراب. من: آهان، هیچي دیگه. خودت که شنیدي، نشنیدي؟ محسن: 
میخوام از زبون خودت بشنوم. منم همه چیزو بهش گفتم. محسنم بدون اینکه 
چیزي بگه آروم آروم رفت سگگمت جنگل منم پشگگت سگگرش میرفتم. وقتي دور 

سن: خوب آوا، دیروز طرز کار کردن با تفنگو بهت یا ساد. مح  ادمد دشدیم وای
امروز باید تمرین کني. من: نه بابا! محسگگن: آوا چرا تو همش اینجوري حرف 
میزني؟ نگاهش کردم، آخه من چي بگم به این. امروز یکي از اون روزاست که 
سن بهم یاد بده.  سادم تا مح سن رگ خرکیش گرفتتش. منم بدون حرف وای مح

سنگي که  شت روي  سن:  جااونیه قوطي از روي زمین پیدا کرد و گذا بود. مح
خوب، حاال من میخوام اینو نشگگونه بگیرم. بعد اومد وایسگگاد پیشگگم و تفنگو 
گرفت باال. محسن: درست نشونه بگیر، بعدشم چخماقو میکشي. وقتیم که از 
شي و بنگ. هم زمان با این حرفش یهو  شه رو میک شدي ما شونه ت مطمئن  ن

ندائي بده. عجبا. محسن:  هو یشلیک کرد که من دو متر پریدم هوا. من: آاه، خ
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ضی   شتي االن تو شلیک کنم؟ من: تو دا ستي که من میخوام  یعني تو نمیدون
صال با  سم به حرفت بود و ا شنگ حوا شاگرد خووووووب، ق میدادي و منم که 
ساد و خیلي جدي زل زد به  سن اومد رو به روم وای شمهام نمیخوردمتا. مح چ

سن: آوا، خواهش میکنم بر شمام. مح شده جدي باش.  یکاي چ ساعتم که 
باور کن اگه مهم نبود اصال مجبورت نمیکردم که بیاي اینجا و سر خودمم درد 
نمي آوردم. این حرفش بهم برخورد، یعني چي سگگر خودشگگو درد نمي آورد؟ 
شونت بدم  صبر کن آقا یه هالویي ن ست؟ خنگم؟  یعني من هالو ام و حالیم نی

)همچین میگي اسلحه انگار چي چیه،  دمآورکه کیل کني. منم اسلحه مو در 
یه تفنگ فندکیه هاا. رفتم گشگگتم یه قوطي دیگه پیدا کردم و گذاشگگتمش روي 
شد توي  شلیک قوطي پرت  شونه گرفتم و با یه  سادم. ن سنگ و رفتم عقس وای
هوا. برگشتم و با پوزخند به محسن نگاه کردم. نمیخواستم ضایعش کنم و دلم 

ش ست وقتمو بی سن: یه بار  باهاشتر میخوا بگذرونم، ولي بهم توهین کرد. مح
تا شگگلیک کنم. اینم  بذاره  یه قوطي دیگه  دیگه. منم بیخیال منتظر موندم که 
شد. فهمیدم که داره به چي فکر میکنه.  شت و بهم خیره  سن برگ زدمش که مح
من: نه اف بي آي نیسگگتم، ولي همیشگگه با میالد پینتبال بازي میکردیم.)از این 

که توش رنگه و هرکي رنگي شگگد میبازها بعد راهمو گرفتم و رفتم. وقتي  گاتفن
رسیدم ویال همه نشسته بودن دور هم و باز این کامي داشت براشون خالي مي 
بسگگت. کامي: چه عجس پیدات شگگد، کجا بودي تو؟ دو سگگاعته منتظرتم که 

ه یام لقمبیاي. بخدا مردم از گشگگنگي. من: خوب میخوردید، نکنه منتظري ب
به کیارش و این دخترهاي لوسگگگا انداختم که  دهنت بذارم؟ این حرفمو تیکه 
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دیدم کیارش یه لبخند گشاد زد. کامي: راستش آره، بعضیا سه تا سه تا بهشون 
تا بهم برسگگن.  تا دو  گه من چي از اون کم دارم؟ منم میخوام دو  میرسگگن. م

اینقدر پر شده بودم  دیمخورداشتیم میز رو میچیدیم که محسن اومد. ناهار که 
بایل اومد، بابا بود. من:  که م*س*تقیم رفتم توي اتاقم و خوابیدم. صگگداي مو
سالم دختر بي معرفت خودم،  سالم به بابایي خودم. خوبي خوش تیپ؟ بابا: 
یه؟ بخدا  چه حرف با این  با گاه نکردي. من: وا،  گه پشگگگت سگگرتو ن رفتي و دی

ازشون پذیرایي کنم ولي بخدا همش  دو بایمشخولم. آخه ماشاال خیلي هستن 
شیدي؟ بابا: با اینکه نباید  شه بابایي؟ بخ شید که زنگ نزدم، با به یادتونم. ببخ
ببخشگگمت و باید تنبیه بشگگي، ولي دلم نمیاد به آواي بابا چیزي بگم. من: من 
فداتون بشم تام کروز خودم. تماسو که قطب کردم به ساعت نگاه کردم، ساعت 

برم دوش بگیرم. این بهار ذلیل مرده پس کوشش؟ وقتي دوش  شمد. پاچهار بو
هال نبود. از توي  تاق رفتم بیرون. کسگگي توي  یدم از ا باس پوشگگ گرفتم و ل
شن؟  سالم چطوري؟ پس بقیه کو شایار بود. من:  شنیدم. خ صدا  شخزخونه  آ
شن؟ کیارش و دخترها لس دریا دل میدن و  ستي کجا با سالم، میخوا شایار:  خ

. بهار و کامي هم انگار توي اتاقن. من: نه بابا!!! خشگگایار: واال. یه یرنه میگقلو
نگاهي بهش کردم و باز لبخند شگگیطانیمو زدم و توي دلم گفتم یوهاهاها. من: 
پس تو اینجا باش تا من حالشگگونو بگیرم. با یه لبخند گشگگاد ازش دور شگگدم و 

صدائي که نمی سادم،  سمت اتاق کامي. گوش وای آروم باز کردم.  رواد. درفتم 
شد. پریدم توي اتاق و  ضرب باز  رفتم عقس و یهو محکم لگد زدم به در که با 
سن یه حوله کوچیک  شکم زده بود. مح گفتم یوهاهاها. از چیزي که میدیدم خ
ته بود  هاش خیس ریخ له ایش ل*خ*ت بود و مو بدن عضگگ دور کمرش بود، 
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گذاشگگتم روي  تامودوتا دسگگروي پیشگگونیش. نمیدونم چرا خجالت کشگگیدم و 
سن از  شتم برم و زیر لس همش میگفتم توبه توبه توبه. یهو مح شمهام و برگ چ
صورتم آورد پایین.  ستمو از روي  سمت خودش و د شت گرفتم و رومو کرد  پ
ولي من هنوز چشمهام بسته بود. محسن: چشاتو باز کن. من: نه نه، توبه توبه 

ته بود گ که خنده ش گرف به. محسگگن  باز کن ببینم. آروم تو فت: آوا چشگگگاتو 
سینه? مردونه ش که چون خیس بود برق  شمم خورد به  شامو باز کردم و چ چ
میزد. آروم آروم سگگرمو گرفتم باال و زل زدم به چشگگمهاش. محسگگن با لبخند 
سن: چرا اینجوري اومدي توي اتاق؟ اون یوهاهاها  شت نگاهم میکرد. مح دا

اینجان، خواسگگتم اذیتشگگون کنم.  هارامي و بگفتنت چي بود؟ من: فکر کردم ک
شیر آب حمام اتاقم خراب بود  سن:  ستم که این تو اینجایي بخدا. مح نمیدون
سرمو انداختم پایین که  شیدي؟ با لبخند  اومدم اینجا. حاال جدي خجالت ک
یا  یدن، ب مه خواب که ه عد از این محسگگن ب*غ*لم کرد. محسگگن: امشگگگس ب

حرفش قند تو دلم آب شگگگد، یعني  نشگگگه؟ با ایهمونجایي که دیروز بودي. با
میخواد با من تنها باشه. اي جان. من: باشه. دست انداختم دور گردنش و لخشو 
ب*و*سگگیدم که بوي خوب موهاش دیوونه م کرد. من: محسگگن چه شگگامخویي 
میزني؟ بوش عالیه. محسگگن: ولي به خوبي بوي بدن تو که نمیشگگه. یهو سگگیخ 

که میزنه؟ همیشگگه من این حرفها رو  هین حرفها چیوایسگگادم. حالش خوبه؟ ا
میزدم. با چشگگاي گشگگاد بهش نگاه کردم. من: اصگگال بهت نمیاد این حرفها رو 
بزني. بعد خواستم از در برم بیرون که باز از پشت ب*غ*لم کرد و یهو گوشمو 
گاز گرفت که مورمورم شگگد. من: آخ، محسگگن بخدا مي برمت آمخولت بزننا. 
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میخندید، فهمیدم ق گگد اذیت کردنمو  داشگگتسگگتي. همینجور عجس آدمي ه
شیدم و از اتاق پریدم بیرون، بعد حوله رو  شو ک داره. منم نامردي نکردم و حول
پرت کردم توي اتاق که صگگداي محسگگنو شگگنیدم. محسگگن: بال. خدا رو شگگکر 
سهراب دیگه نیومد و ما هم با خیال راحت خوش گذروندیم. همه داشتیم قایم 

شک  شیم. جایي مو شت و ما هم رفتیم قایم ب شم گذا بازي میکردیم. کامي چ
نداشگگتم که قایم بشگگم، قبلش هرجا میرفتم کامي همرام بود پس میدونسگگت و 
تا اینکه  یه جاي دیگه. دور خودم چرخیدم  میومد میگیرفتم. مجبور بودم برم 

شته بودنش افتاد. رفتم توي سر و ته گذا ساحل  شمم به قایقي که کنار  ریا، د چ
شک نکنه. بعد با  سي نبینه و  بعد از اونجا پریدم نزدیک قایق تا جاي پاهامو ک
دسگگگت جاي پاهامو پاک کردم و رفتم زیر قایق. واي اینجا چقدر تاریکه، یه 
وقت مار نیاد. واي خدایا. عجس غلطي کردما. کم کم دراز کشگگیدم که حس 

شتم و دو تا چی ستکردم پام به یه چیز نرم خورد. برگ م ز دیدم که برق میزد. خوا
شنیدم، کیارش بود. اون  شو  صدا شت روي دهنم.  شو گذا ست جیغ بزنم که د
چشمهاش بوده که برق میزده. کیارش: هیسس، تو از اون موقب نمیدونستي من 
اینجام؟ سگگرمو تکون دادم که یعني نه. کیارش: چرا جواب نمیدي؟ نکنه غش 

ست اکه و چیزي پیدکردي؟ تازه یادم اومد که اینجا تاری ست. من: نه نمیدون م نی
تو اینجایي. واي زهرم ترکید. کیارش با فاصگگله پیشگگم دراز کشگگیده بود. من: 
یک  یارش: کوچ قایم شگگگدي. ک جا  یا، تو هم این مارمولکي هسگگتي ک جس  ع
شگگمائیم. توي سگگکوت بودیم که احسگگاس کردم یه چیزي داره روي پام تکون 

سمتم. کیارش رشوي کیارش. کیامیخوره. با ترس چنگ زدم به باز شت  : برگ
چیه؟ من: کیا، انگار یه چیزي روي پاهامه. جون من ببین چیه. من از جونورا 
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سوند عقس و پاهامو از روي  شو ر سر بدم میاد. جون من، بدو. کیارش به زور 
زمین برداشگگت. کیارش: نترس، چیزي نیسگگت. خرچنگه. تا اینو گفت من یه 

خورد به قایق. ولي توي اون موقعیت  رمام پریدم که سجیغ بنفش کشیدم و از ج
ستم باال بود و  شدم که قایق افتاد کنار و من همینجور د درد مهم نبود، باز بلند 
میدویدم. نمیدونم اصگگال کجا داشگگتم میرفتم. فقط یهو یه دردي توي پام حس 

ر . همینجوکردم و افتادم. آي آي آي مامان، رگ پام گرفته بود. وااي دارم میمیرم
به خودم میخیچیدم که صگگداي کیارشگگو شگگنیدم. اومد کنارم زانو زد و  تمداشگگ

صورتمو گرفت توي دستاش. کیارش: آوا چي شده؟ من: واي کیا دارم میمیرم، 
پام پام پام. رگش گرفته. وااي مامان. کیارش: خیلي خوب، کدوم پات؟ این؟ 

کاري ک یه  خدا  نه. تورو  یه: آره آره همی با گر پامو گرفت توي من  یارش  ن. ک
شه. یهو  ست ساس میکردم رگهام زیر د ساژ دادن، اح شروک کرد به ما ستش و  د
یدم روي زمین و نفس راحتي  فت. دراز کشگگ که دردش ر یه تکون داد  پامو 
شت کوچیک  ساس کردم انگ ست کیارش بود که اح شیدم. پام هنوز توي د ک

ام نگاه پ هشگگت با لبخند بپامو گرفته. سگگرمو باال گرفتم و نگاهش کردم که دا
میکرد. من: به چي میخندي؟ کیارش: آوا چه انگشگگتت کوچیکه. مثل ماله ني 
ستم روي زمین. اومدم  ش شیدم بیرون و ن ستش ک ني ها. با خجالت پامو از د
حرف بزنم که مثال جو رو عوض کنم. من: کیا چرا تا حاال عروسگگي نکردي؟ 

نت. بر با این جو عوض کرد بدتر کردي. اي بمیري آوا  عکس زدي جو رو 
کیارش با خنده گفت: چیه برام زن پیدا کردي؟ من: مگه من بیکارم؟ خودت 
شارت میمیرن  شون با یه ا شاال اینقدر دختر دور و برت ریخته که هر کدوم ما
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یدا کنم؟ کیارش: اونا واسگگگه من مهم نیسگگتن. من  عد من برات زن پ برات. ب
ه میخوام که برام ناز کن نیوبچسبونه. من زهمچین زنیو نمیخوام که خودشو بهم 

و من برم همش منت کشگگي و نازشگگو بکشگگم. توي دلم گفتم عجس، مال من 
شم. اي روزگار، هوار هوار.  سنو بک سه. من باید برم منت مح بدبخت که برعک
کیارش: آوا اگه من قیافه م خوبه، پس چرا تو همیشه ازم دوري میکني؟ وااا، از 

میشگگه. ببین، من یه عادتي دارم. اگه یکیو از  یتن: کیا یه چیزاون حرفا بودا. م
اول به چشم دوست دیدم، تا آخرشم دوستم میمونه نه بیشتر نه کمتر. اگه مثل 
داداشگگمه، همیشگگه داداشگگم میمونه و هیچوقت نمیتونم باهاش نزدیکتر از اون 

م که تو برام از ه نه  خاطر همی یارش: آره، ب ه بشگگم. میفهمي منظورمو؟ ک
عزیزتري. من: ببخشگگید؟ کیارش: هیچي، میگم بریم، فکر کنم کامي داره زیر 
سن  سیدیم پیش بچه ها زود رفتم پیش مح خاک دنبال ما دوتا میگرده. وقتي ر
که داشت با اخم نگاهم میکرد. قبل از اینکه اون چیزي بگه من شروک کردم به 

گشتم؟ از پیشم حرف زدن. من: محسن کجا بودي تو؟ میدوني چقدر دنبالت 
شت به نیمرخم نگاه میکرد.  شو باز کرده بود و دا شا سن چ جم نمیخوریا. مح
ولي به روي خودم نیاوردم و همونجا نشستیم. من: محسن انگار اینا امشس تا 
که گفتي؟ راسگگتي  یدار بمونن. پس من و تو کي بریم اونجا  صگگب  میخوان ب

االن  . ازابدي من نیسگگتم چیکار میخواي بکني؟ ببین اگه باز بخواي آموزش
سن: تو که منو خوردي. نمیذاري آدم حرف بزنه. من: آخه بس  شم. مح گفته با
که خوشگگمزه اي. نه که ماشگگاال خیلي شگگیرین و تو دل برویي، واسگگه همینه. 
محسگن با آرنجش زد به پهلوم که آخم در اومد. من: دسگت درازي؟ صگبر کن 

من  تا دفعه دیگه رو هچشگگات درسگگت کن برم به میالد بگم بیاد یه بادمجون زیر
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شنید یهو پوکید از خنده،  سن تا حرف آخرمو  ضعیفه. مح ست درازي نکني  د
شد بلند  شید روي زمین و همینجور میخندید. بعد که خنده هاش تموم  دراز ک
شگگد بره. محسگگن: من میرم همونجا، تو ده دقیقه بعد بدون اینکه کسگگي متوجه 

شدم تا مح شه بیا. منتظر  شت آروم آروم از یه طرف دیگه  هسن بره. یکم کب گذ
رفتم سگگمت همون جایي که محسگگن گفت. وقتي رسگگیدم دیدم محسگگن اونجا 
نیست، به دور و برم نگاه کردم خبري نبود. یهو حس کردم یکي دستمو گرفت. 
دو متر که هیچ، چهار متر پریدم هوا. محسگگن با بهت داشگگت نگاهم میکرد. 

که  میزد. من: ایشاال عروسیتو ببینم تندکه داشت تند  دست گذاشتم روي قلبم
زدي زهر ترکم کردي. محسگگن: حاال این مثال نفرین بود؟ من: آره. نزدیک بود 
سن: رفتم اینا رو  شه؟ مح ضع قلبم بیاد توي حلقم با این کارت. آخه این چه و
ستش بود. دلم گرفت،  ساک د ستش نگاه کردم که  شت درخت بیارم. به د از پ

جا. من: پس این یعن جا میخواي بري؟ محسگگن: هیچ  ي میخواد بره؟ من: ک
ساک واسه چیه؟ محسن: لباس براي من و توئه. ووي روم سیاه، توبه. این چي 
داره میگه؟ بخدا امروز اکس زده که اینقدر شگگنگوله. )بچه ها توجه کردید آوا 

شو  سن بیخیال، پا ستخفار میکنه؟ا من: مح شده و همش ا بریم چقدر مومن 
امشگگس یه بالیي سگگرمون بیاري. محسگگن: بابا بال چیه؟ مگه  ترسگگمبابا. می

نمیخواسگگتي بري دریا شگگنا کني؟ من: خوب. محسگگن: منم میخوام ببرمت یه 
جایي که کسي نباشه و بتوني راحت شنا کني. من: جون من؟ محسن: جون آوا 

من:  خوشگله. از خوشحالي پریدم ب*غ*لش و خودمو آویزون گردنش کردم.
. الکي نیست که من عاشقت شدم. محسن خندید و گفت: گليمحسن خیلي 
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شت زدم به بازوش. با هم راه  شگلي اینقدر ذوق کردي؟ م یعني چون گفتم خو
رفتیم تا به جایي که محسن میخواست رسیدیم. منو میگي، یهو مثل دریا ندیده 

شت زدم به بازوش و با هم ر شیرجه زدم.م سمت دریا و فتیم تا اینکه ها دویدم 
جاي که محسگگن مي خواسگگت رسگگیدیم. منو بگي، یهو مثل دریا ندیده ها  هب

دویدم سمت دریا وشیرجه زدم.محسن وایساده بود و با خنده نگاهم مي کرد. 
دسگگت کردم توي آب وروش ریختم .من: محسگگن بیا دیگه، اونجا وایسگگادي 

ا احسگگگاس هیزي میکني که چي بشگگگه؟محسگگن: آوا خیلي بي ذوقي، دارم ب
کنم میگي هیزي؟من: خوب دوتاش یکیه دیگه.محسگگن: بسگگکه  ينگاهت م

خودت هیزي، همرو هیز میبیني.توي آب وایسگگادم و دسگگت به کمر زدم.من: 
به من میرسگگگه  خه تو زورت  مت توي آب؟محسگگن: آ یار به زور ب یا  یاي  م
جوجه؟تیشگگرتشگگو در آورد، حاال رکابي تنش بود و شگگلوارک سگگرمه اي رنگ. 

سن  آب بود ریخت روم. منم حمله کردم روش و هي  يشیرجه زد که هرچمح
کوشش میکردم سرشو ببرم زیر آب ولي اون قویتر از من بود و نمیتونستم کاري 
که بخر بخر میکردم و روي محسگگن آب میریختم و غش غش  کنم. همینجور 
ساحل جوري که موج به ن ل تنم  شدم رفتم لس  سته  میخندیدم. بعد که خ

شگگدم به ماه و سگگتاره ها. شگگروک کردم به حرف  هرمیرسگگید دراز کشگگیدم. خی
زدن.من: مامان باور میکني آوا کوچولوت االن اینقدر بزرگ شگگگده باشگگگه که 
عاشق شده باشه؟محسن اومد کنارم دراز کشید و سرشو روي شکمم گذاشت 
. من که از این کارش هنگ کرده بودم. ولي خیلي خوشگگحال بودم.من: مامان 

سرشو  هکبه دخترت افتخار کن  سن  سنگو نرم کرده.ریز خندیدم که مح دل یه 
بلند کرد و بهم نگاه کرد.محسگگن: دیوونه شگگگدي؟من: بعد از این همه وقت 
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ستم دیوونه  سن: نه، میدون زندگي کردن با من تازه به این موضوک پي بردي؟مح
شو روي  سر ستم تا این حد. با کي داري حرف میزني.باز  ستي. ولي نمیدون ه

منم با دستم شروک کردم به بازي کردن با موهاي خیسش و به شکمم گذاشت. 
آسمون زل زدم .من: میدوني محسن، مامانم همیشه به من و میالد میگفت که 
ست و داره ما رو نگاه میکنه. میگفت هرکي که از این دنیا  مامان بزرگم اون باال

ه که ب دتمونهامیره، سگگتاره میشگگه و میره اون باال و از ما محافظت میکنه. این ع
بزرگترین ستاره نگاه کنیم و باهاش حرف بزنیم. میگیم اون مامانمونه. نمیدونم 
شید باال و با  شو ک سرشو بلند کرد و خود سن  شیم.مح شاید اینجوري آروم می
لبخند به چشگگمام نگاه کرد.محسگگن: منو به مامانت معرفي میکني؟لبخند زدم 

سین شو روي  سر سید و  سن گونه ام ب*و* شروک که مح شت. منم باز  م گذا
ستش  سنه، هموني که من دو کردم به بازي کردن با موهاش.من: مامان این مح
دارم. درسگته که خشگکه، درسگته بعضگي موقعها خیلي بد اخالقه. ولي خوبي 
هاش بیشگگتر از بد اخالقي هاشگگه. مي دونم که مي تونم نرمش کنم. همینطور 

.توي سگگکوت زل زدم به کنمیکه دلشگگو نرم کردم، کم کم خودشگگو هم نرم م
سگگتاره.من: محسگگن تو دوسگگتم داري؟محسگگن سگگرشگگو بلند کرد و زل زد بهم. 
سن: معلومه که  شیریني کرد.مح شمهاش، اخم  سمت چ نگاهمو چرخوندم 
دارم، چرا اینو مي پرسي؟من: چقدر دوستم داري؟محسن: خیلي زیاد. بیشتر 

نگاه کردم.  آسگگمون از اون چیزي که فکرشگگو بکني.نگاهمو ازش گرفتم و به
محسن چونمو گرفت وصورتم وسمت خودش کرد .محسن: چي شده آوا؟ تو 
شک داري به دوست داشتنم ؟من: نه، چیزي نشده. به عشقتم شک ندارم. اما 
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شم باز میکنم اول باید  صب  که چ شور میزنه. نمیدونم چرا، ولي  سن دلم  مح
ی ها همش خ کاب*و*سگگ که اون  باور کنم  که  و تو پیشگگم  تهاالتورو ببینم 

بذارم.من:  هات نمیزارم. یعني نمیتونم  میموني.محسگگن: آوا، من هیچوقت تن
سن: آوا هیچي نگو. یه  شش.من: آاه بذار حرف بزنم.مح ش ش سن:  آخه...مح
شو روي  شت حرفمو ادامه بدم. لبه داغ شه؟من: اما...نزا ساکت باش، با لحظه 

شتي بود ولي  شت. با اینکه لبم تقریبا گو چیک بود. لبهاي اون کو يبرالبم گذا
شار داد. لبش رو از لبم جدا کرد و به  شنها ف ستش و توي  ستمو گرفت توي د د
چشگگمام خیره شگگد . محسگگن: وقتي میگم چیزي نگو یعني نگو دیگه. صگگداي 
قدمهاي یکي رو شگگنیدم. تو هم که ماشگگاال سگگاکت نمیشگگي. مجبور شگگدم 

سن ستات چي بود؟مح ساکتت کنم.من: پس د شي ی گه: ااینجوري  ه متوجه با
دسگگتم زیر کمرته و اون یکي دسگگتم توي دسگگتت. بعدشگگم تو فقط اینجوري 
سبوندم.من:  شدم و الکي خودمو بهش چ ساکت  شي.من: وااا.یکم  ساکت می
محسن یه صدایي میاد.محسن گوششو تیز کرد که ببینه صدائي میاد یا نه.من: 

ن کني. حاال از من گفتمحسگگن ببین من دارم حرف میزنم. تو نمیتوني سگگاکتم 
بود.محسگگن برگشگگت با چشگگمهاي گرد شگگده نگاهم کرد ولي یه لبخندي روي 
لت  جا هان کردنش داشگگگت.محسگگن: تو خ که سگگعي در پن هاش بود  لب
نمیکشگگي؟من: وا چرا؟ مگه حرف زدن هم جرمه؟محسگگن: پس میخواي من 

. تساکتت کنم آره؟من: آره، بدجورم.محسن خندید و باز لبشو روي لبم گذاش
مي کردم توي آسگگمونها هسگگتم. دسگگتش که زیر کمرم بود رو محکم  احسگگاس

روي کمرم فشگگگار داد طوري که منو از روي زمین یکم بلند کرده بود و گرفته 
شمام، بعدش گونهام و  سید و بعد چ شونیم ب*و* شروک کرد از پی بودم . بعد 
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ننر حتي چونمو ب*و*سگگید.من: آقا غوله مهربون خودم.محسگگن: خانم لوس 
.محسگگن: بریم؟من: بریم.لباسگگهامونو عوض کردیم و به سگگمت ویالراه مخود

افتادیم . نزدیکهاي ویال بودیم که یه صدایي شنیدیم. انگار صداي بحث کردن 
شید از  صدا که کیارش با یه مردي دیدیم.مرد: آقا ببخ سمت  دو نفر بود. رفتیم 

ي زد مرد و یک کفت نزدیدستم افتاد روي ماشینتون. از عمد که نبوده.کیارش ر
توي صگگورتش که مرد زمین افتاد ، بعد شگگروک کرد مثل دیوونها به لگد زدن به 
شده بود و  شمهاش قرمز  شت . چ سمتم برگ مرده. جیخم در اومد. کیارش به 
که  صگگورتش خیس عرق بود.من: چه غلطي داري میکني؟رفتم نزدیک مرده 

هسگگت.کیارش: زده  اکنهاي مداشگگت بلند میشگگد، تازه فهمیدم که یکي از کار
با داد زدم:  تقری توي حرفش و  یدم  پر که... ماشگگگینمو داغون کرده مرتی
سهاي  صداي نف شتش رو به من کرد.  ساکت.کیارش چنگ زد به موهاش و پ
ع بیش رو میشنیدم.من: هرچقدر که خسارت ماشینتون باشه من میدم. ولي 

شت  ست دراز کنید.کیارش برگ شون د سمتشما حقي ندارید رو . اومد موبه 
ید یکم از کوره در رفتم.بوي  یارش: ببخشگگ به روم وایسگگگاده بود.ک حاال رو 
م*ش*ر*و*ب حالمو بهم زد. رومو ازش گرفتم و با خشگگم گفتم: آره معلومه، 
اون زهر ماري رو ریختي تو حلقت و کنترل اع گگگابتو نداري. از شگگما توقب 

س شتم آقاي مو?دب پور.راهمو گرفتم و رفتم. مح شت با عندا به   بانیتن دا
کیارش نگاه میکرد و به اون مرد بیچاره کمک میکرد. ببین چطور زده که بیچاره 
نمیتونه راه بره. نتونستم جلوي اشکامو بگیرم و شروک کردم به گریه کردن. وقتي 
سن به  شکل جدي وجود نداره با مح شون و فهمیدیم که م که رسوندیمش خون
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شو  ست سن د شتیم . مح شت کویال برگ شت پ سعي میکرد که آرومم مرمگذا  و 
کنه.تازه دراز کشگگیده بودم که بخوابم که صگگداي گوشگگیم بلند شگگد. کیارش 
بود.خیلي جدي گفتم: بله؟کیارش: آوا من معذرت مي خوام. امروز خبر دادن 
یه مشگگکلي پیش اومده. وقتي فهمیدم خیلي ع گگبي شگگگدم. کنترل  که برام 

شتم. قبول دارم خی لي تند رفتم. من ازشون معذرت خواهي کردم اع ابمو ندا
عذرت  ته م که خیلي پشگگیمونم.آخي بّچم رف باور کن  گاه.  مان و بردمش در
خواهي. شگگاید مشگگکلش بزرگ بوده که اینقدر ع گگباني شگگده.من: انشگگاالله 
مار و آوا. آره  یدي؟ آوا.من: زهر  یارش: یعني بخشگگ حل بشگگگه.ک لت  مشگگک

اشه کسي که پیشم ب نمیادریا . خوشم بخشیدم. ولي آخرین بارت باشه مي خو
باشگگگه.  فت:  یارش خیلي مظلوم گ باشگگگه؟ک باشگگگه.  توي هوش خودش ن
شس بخیر.قطب  سر خوب. خوب برو بخواب.  شم.خندیدم و گفتم: آفرین پ چ

 کردم و چشمهامو بستم. با یاد محسن یه لبخند اومد روي لبم.
چهار روز از روزي که نازنین اینجا بوده مي گذره اما محسن حتي کوشش  االن

شدم، ت میم گرفتم برم  شتم دیوونه می ضی  بده. دیگه دا نکرد کهچیزي رو تو
باهاش حرف بزنم. مثل همیشگگگه یه تقي به در زدم و رفتم داخل. از چیزي که 

 لپ تاپ محسن .ینودیدم واقعا شوکه شدم. توقب دیدن هر چیزي رو داشتم اال ا
روشگگن بود و روي عکس نازنین بود. یعني محسگگن داشگگته عکس نازنین رو 

 میدیده؟ دیوونه شدم در حد مرگ. عقس عقس از اتاق رفتم بیرون.
توي اتاقم، نه نه باورم نمیشگگگه. همینجور توي اتاقم راه میرفتم و فکر مي  رفتم

شده؟ یعني نازنین چي بهش گفته که این  شده؟ آوکردم. یعني چي  ا اینجوري 
خره نازنین چیزي نگفته. فقط جلوش بي حجاب گشگگگت و ن گگل بدنشگگو 
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انداخته بیرون و بعدشم یه ماچیشم کرده. کم کم داشت حرفهاي محسن یادم 
میومد که میگفت من زن سگگفید دوسگگت دارم. به خودم توي آینه نگاه کردم، 

سفیدي نازنین. نازنین مثل برف بود و د رنگ و  یگه خیلي بيسفیدم ولي نه به 
رو بود. موهاي بلند خوشش میاد، موهامو باز کردم و بهش نگاه کردم. تا کمرم 

بود. من چشگگمم  پشگگتشمیرسگگید، اما عکسگگي که از نازنین دیدم موهاش تا 
سه کردم.  شتمو به آینه کردم و خودمو با نازنین مقای سبز. پ شکیه، ولي نازنین  م

شه  ستم رفته. ولي من الغر و بلند که چند ماهي می صطالح آب زیر پو یکم به ا
نازنین قدش کوتاه و تخل و تو پره. شاید محسن از دختر تخل خوشش میاد. شاید 
به قوال خوشش میاد که دختر کوتاه باشه که توي ب*غ*لش جا بشه. واي خدا 
دارم دیوونه میشگگم. مانتومو پوشگگیدم و از خونه زدم بیرون. البته همراه محمد. 

خودم مي خوام برونم، باشه؟ محمد که این چند وقته دوستم شده  من: محمد،
شتم  شدیم. فقط دا شین  سوار ما سخت نمیگرفت زود قبول کرد و  بود و خیلي 

با سگگرعت خیلي زیاد. انگار محمد فهمیده بود که حالم خوش  ممیروندم، اون
نیسگگت بخاطر همین چیزي بهم نمي گفت. من که همیشگگه خوشگگگل بودم. 

شه هم شتم. یعني میشه همی ه ازم تعریل میکردن. من که اینهمه خاطر خواه دا
سن نازنینو به من ترجی  بده؟ آخه مگه من چي کم دارم؟ خدایا، چرا مردا  مح
اینقدر بي معرفتن؟ اونایي که پاکنو نمیخوان، ولي اوني که از همه کثیفتره رو 

ش شتم روي فرمون و  سرمو گذا شین رو پارک کردم و  روک کردن به میخوان. ما
شکي برام نموند. بي چاره محمد رفت  گریه کردن. اینقدر گریه کردم که دیگه ا

ه چونکه دیگ مبرام آب میوه گرفت و ازم خواسگگت که صگگندلي کنار بشگگینم. من

http://www.roman4u.ir/


 321 بادیگارد

جون نداشگگتم قبول کردم. خونه که رسگگیدم م*س*تقیم رفتم توي اتاقم. موقب 
دم. تلفن زنگ خورد که میالد شگگام بود که من فقط داشگگتم با غذام بازي مي کر

سن  سم نازنین کارت داره. مح سن، یه خانمي به ا رفت جواب داد. میالد: مح
تند برگشت نگاهم کرد. اما من بدون اینکه نگاهش کنم مشخول خوردن شدم. 
اونم چه خوردني، هیچي از گلوم پایین نمي رفت. یه ده دقیقه اي میشگگگد که 

شس بخیر گفتم و ر شت با نازنین حرف میزدن. من  سن هنوز دا فتم باال و مح
حرف میزد. خدایا من چیکار کنم؟ دارم دیوونه میشگگم. پس بگو چرا نمیومد 

ست ستگاریم، بخاطر اینکه هنوز نتون شه هخوا شو فراموش کنه. همی شق قدیمی  ع
میگفتن که آدم فقط یه بار عاشگگق میشگگه و هیچوقت نمیتونه اولین عشگگقشگگو 

به چي خوش کرده بودم؟ محسن عاشقم نبود، فقط فراموش کنه. پس من دلمو 
فه اي پوف کرده از خونه زدم  یا با ق نازنین بودم. فردا صگگبحش  من جایگزین 

برم اون کافي شاپي که همیشه سهراب  داشتمبیرون. نمیدونم چرا ولي دوست 
میرفت. محمد توي ماشگگین موند و من رفتم توي کافي شگگگاپ. سگگر جاي 

کلي اینجا خاطره داشتم. ولنتاین با هم اومدیم  همیشگي سهراب نشستم. من
اینجا و اون بهم یه عروسگگک هدیه داد. چقدر ناراحت شگگده بود که براش کادو 

کردم و کادوشگگو از توي کیفم در آوردم.  ریزشنگرفتم، ولي من آخرش سگگورپ
یافش دیدني بود. توي  باز کرد و عطر مورد عالقشگگو دید ق کادو رو  که  وقتي 

سفارش آب همین فکرها  شناختم، بهش  سون مي  سون اومد. گار بودم که گار
میوه و کیک دادم. باز رفتم توي فکر. یعني من عاشگگق سگگهراب بودم؟ اگه بودم 

ستم فرام ششچطور تون صال من  و شاید ا شاید چونکه خیانت کرده. یا  کنم؟ 
عاشقش نبودم و فقط دوست پسر معمولیم بود. ولي خاطره هاي خوبي باهاش 
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هیچوقت نه نمي گفت، هرچي رو مي خواسگگتم برام انجام میداد. اگه  داشگگتم.
خیانت نمیکرد شگگگاید هنوز با هم بودیم، شگگگایدم االن ازدواج کرده بودیم. با 

سرمو باال گرفتم. دوتا چشم آبي که یه وقتایي خیلي دوستشون  ميصداي سال
ند داشگگتم. سگگهراب: اجازه هسگگت که بشگگینم؟ من: آره بشگگین. سگگهراب با لبخ

سهراب.  سه?  شاتمو آورد و یه کیک و قهوه هم وا سفار سون  ست که گار ش ن
ستش  سهراب: را شتم.  سهراب: تنها اومدي. من: اوهوم، به تنهایي احتیاج دا

ا بهم زنگ زد و گفت که آوا تنها اومده و خیلي هم گرفتسگگت. ارسگگونعلي)گ
واي واسه? همین منم زود خودمو رسوندم. من: مرسي. سهراب: خوب نمي خ

شه، هرجور راحتي.  سهراب: با ست.  صحبت کني؟ من: چیزي نی در موردش 
راستي، شنیدم که دشمنهاي بابات دزدیده بودنت و خیلي اذیتت کردن. چندبار 

س شتم. هرچي به کامي زنگ زدم هم جواب  تمخوا بیام خونتون ولي آدرس ندا
ه آره؟ ت شکستنداد. دیگه نشد بیام. حاال بهتري؟ من: آره خوبم. سهراب: بینی

صورتتم هنوز یکم جاي کبودیها هست. من: آره، هم بینیم شکسته هم انگشتم 
شیط سهراب یه لبخند  ستمو باال گرفتم تا ببینه.  سهراب: ز انيو دندم. بعد د د. 

انگشگگت نشگگونش دادي؟ نمیدونم چرا ولي از طرز حرف زدنش و از اینکه اون 
ا انگشتم شکسته خندم گرفت. خوب منو مي شناخت و زود فهمیده بود که چر

نده.  ند زد زیر خ بت تکون دادم. سگگهراب بل مت مث به عال ند سگگرمو  با لبخ
از زندگي  بهشگگونسگگهراب: چه بالیي سگگر اونا آوردي؟ مطمئنم که اینقدر 

شدن. زدم  سیر  شون  شدن و از زندگی شون تیکه انداختي که اونا دپرس  سفبار ا
به تعریل کردن از اون زیر خنده. من: دقیقا همینجور بود. بعد  شگگروک کردم 
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چند روزي که گروگان بودم و چطوري فرار کردم. سگگهراب: من میدونسگگتم که 
آخرش به دردت میخوره. با خنده  تاین پایین اومدنهات از پنجره و فرار کردنها

سرمو تکون دادم. سهراب یکم رفت توي فکر که دستمو جلوي صورتش تکون 
شگل، به  سهراب به خودش اومد. دادم. من: آهاي خو چي داري فکر میکني؟ 

دسگگتشگگو گذاشگگت روي دسگگتم که با تعجس بهش نگاه کردم. سگگهراب: آوا به 
: آوا مي دونم من بد کردم به بحرفهام فکر کردي؟ جوابم سگگکوت بود. سگگهرا

که  عد از رفتنت فهمیدم  بد کردم. ولي بخدا االن پشگگیمونم. من ب تو. خیلیم 
من قدرتو ندونسگگتم. وقتي که بعد از دو سگگال دیدمت چقدر برام عزیز بودي و 

شتن از بین نرفته. همینجور  ست دا ست دارم و این دو فهمیدم که هنوز هم دو
سهرا ضري با من ازدواج کني؟ من: ولي بساکت نگاهش مي کردم.  : آوا حا

سگگهراب من دوسگگتت ندارم. سگگهراب: مي دونم، ولي برام فرقي نمیکنه. من 
شق شبختت کنم آوا. هوم نظرت چیه؟ میزارم که تو عا شي. قول میدم که خو م ب

نه من دوسش نداشتم. خره، االن بهترین موقعیت که به محسن ضربه بزني. تو 
که بهش گفتي که دوسگگش نداري، خودشگگم میدونه. پس اگه خودش مي خواد 
تو هم قبول کن. محسگگن که داره به نازنین بر میگرده، از اون روز حتي نیومده 

شو فراموش نکرده و تورو نمیخواد. پس تو ازت مع شق ذرت خواهي کنه. اون ع
سهراب نگاه کردم  ست بدي؟ به  چرا بخاطر اون موقعیت به این خوبي رو از د

شتکه منتظر د سهراب: آوا نمیدوني وقتي علي بهم زنگ زد و  ا نگاهم میکرد. 
گفت که اومدي روي صندلیه همیشگي من نشستي چقدر خوشحال شدم. من 

ا کلي امید اومدم اینجا. نا امیدم نکن آوا. من: باشگگه، امشگگس با خانواده بیاین ب
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خونمون. سگگهراب خشگگکش زده بود، اصگگال فکرشگگو نمیکرد من اینقدر راحت 
 کنم. به خودش اومد و بهم لبخند زد. بعد دستمو ب*و*سید. ***** ولقب
اي محسگگن سگگوار ماشگگین شگگدیم و سگگمت خونه حرکت کردیم. االن آخره با

ستم، آخه  ش سینه ن ست به  ست . اخم کردم و د ستونه و امروز تولد من ه تاب
محسن یادش رفته. دلم میخواد فقط گریه کنم. به خونه رسیدیم ، با بخض توي 
اتاقم رفتم. کیفمو انداختم روي تخت و روي زمین نشگگسگگتم . چشگگمم به یه 

ه بسته ی چیزي روي تخت خورد. با تعجس بلند شدم رفتم روي تخت نشستم،
شه. از  سر خر توش با شه و ایندفعه  شیري با کادو بود. واي نکنه باز از طرف ب
شن  صورتي و آبي رو سته خیلي بزرگ بود، رنگ  این فکر از تخت دور رفتم. ب
شو باز کنم. نه من بازش  شیري میخواد اینجوري منو گول بزنه تا در بود. نکنه ب

گگگگگگگگگن.محسن: جانم.مثل نمیکنم، میترسم. محسنو صدا میکنم.من: محس
فنر پریدم تو هوا، این کیاومد.من: تو اینجا بودي؟محسگگن: آره.به تخت اشگگاره 
کردم .من: میترسگم بازش کنم.محسگن خیلي ریلکس گفت: ترس که نداره .با 

با ف نداره؟  ند تو دلم آب شگگگد.  کريتعجس نگاهش کردم، یعني چي ترس  ق
روي تخت و آروم درشو باز کردم. واي یعني این کادو از طرف محسنه؟ پریدم 

چي میدیدم، دوتا هم*س*تر کوچیک. یکي سگگفید با خط خاکسگگتري روي 
کمرش، یکیشم خاکستري با خط مشکي روي کمرش. آروم دست بردم و یکي 
شو گرفتم توي دستم، وااي چقدر نرمه مثل پنبه میمونه.محسن: تولدت مبارک 

داشگگگت با لبخند نگاهم میکرد.  آواي من.برگشگگتم به محسگگن نگاه کردم که
شدم  سن رفتم. نزدیکش که  سمت مح سر جاش و با دو  شتم  هم*س*ترو گذا

http://www.roman4u.ir/


 325 بادیگارد

تو ب*غ*لش پریدم. گونه هاش را ب*و*سگگیدم.من: مرسگگي محسگگن، خیلي 
سید و  سن گونمو ب*و* شگلن. من فکر کردم که تولدمه رایادت رفته .مح خو

دا، من: نگاه کن تورو خ: مگه میشه تولد شیطوني مثل تورو فراموش کنم.گفت
همه میگن فرشگگته و عشگگقم و زنم و نامزدم و دوسگگگت دخترم. مال ما میگه 
شیطون.اي خدا، بازم شکرت.محسن توي ب*غ*ل گرفتم و منو چرخوند توي 

 ابهوا. وقتي وایسگگاد سگگرم گیج میرفت.محسگگن: تو اگه فرشگگته بودي برام فرقي 
ست دا شیطوني دو شتي، چونکه  ستمو گرفت و با دخترهاي دیگه ندا رم.بعد د

ماشگگگاشگگون  خت و غرق ت مت هم*س*ترارفتیم. نشگگسگگتیم روي ت هم سگگ
شونو چي میخواي بذاري؟من: اممم، آهان. اگور و  سما سن: خوب ا شدم.مح
سن: اگور و پگور؟ اینا رو از کجا آوردي؟من:  سن پقي زد خنده.مح پگور.مح

ش رتونواه، توي کا سن باز غش غش  ه روک کرد بع ر یخبندان بود دیگه.مح
خندیدن. بعد به زور شروک کرد به حرف زدن.محسن: آوا بسکه توي خونه? ما 
کارتون  یه؟ من  گه چ حاال م گه همشگگو حفظي.من: خوب  کارتون دیدي دی
دوسگگت دارم. اتفاقا توهم باید ببیني، خیلي باحالن.محسگگن: من با این هیکلم 

داره  ور کردم کهببینم؟یه نگاهي بهش انداختم و محسگگنو ت گگ رتونبشگگینم کا
ید.  ند نده، محسگگنم داشگگگت میخ با این فکر منم زدم زیر خ نه.  کارتون میبی
شتم بهش نگاه کردم که  ستمو گرفت. برگ سن د شد دیدم مح خندمون که تموم 
صلي  سن: این هدیه ا شت روي پام.با تعجس گفتم: این چیه؟مح یه جعبه گذا

قدر خرج کني، تکه برا به فکرم  آوردم.من: محسگگن الزم نبود این که  همون 
بودي کافي بود.محسگگن: آره دیدم چطور اخم کرده بودي.من: آخه تو حتي به 
شدي دیگه.  سورپریز مي  سن: خوب باید  روي خودتم نیوردي که تولدمه.مح
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حاال اینو باز کن ببینم خوشگت میاد یا نه.در جعبه رو باز کردم، واي خداي من 
بي خوشگل بود.من: واي محسن یه گردنبند به شکل سنجاقک که روش نگین آ

دیوونم کردي. خیلي خوشگگله.محسگن گردنبندو برداشگت و ازم خواسگت که 
سید  شنیمو ب*و* سن: قابلتو نداره عزیزم.پی موهامو باال بگیرم تا برام ببنده.مح

م، نگاه کرد هو رفت عقس به گردنبندم نگاه کرد. بلند شگگگدم و خودمو توي آین
شو بایدبیرون بریم .من:  سن: آوا زود آماده  شت.مح سلیقش حرف ندا واقعا 
بگو بخداااااا، کجا؟محسن: این دیگه سورپریزه.رفتم نزدیک و لبمو مثل نینیها 
باال و گفت:  نداخت  برچیدم.من: محسگگن بگو دیگه.محسگگن ابروهاشگگو ا

عوض کنم.محسن: این نوچ.من: زهر مار. خوب نگو. حاال برو بیرون تا لباس 
ابراز عالقت منو کشته.براش زبون در آوردم و گفتم: از خودت یاد گرفتم سرگرد 
سمت کمدم و هرچي  سن با خنده از اتاق رفت بیرون. منم زود رفتم  جان.مح
لباس بودبیرون ریختم . کدومو بخوشم؟ چشمم به مانتویي افتاد که محسن برام 

با محبت شده بود و هر از گاهي ابراز  سنحخریده بود. جدیداک خدا رو شکر م
بام منو  با یدونم این کي میخواد بره از  خدا رو شگگکر. ولي نم قه میکرد.  عال
خواستگاري کنه. از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون، من بعضي موقعها 
یدم. ولي زود جلوي خودمو میگیرم.نفس صگگگدا داري  کنترلمو از دسگگگت م

عوض کردم. خوب حاال شگگالمو هم اوني که  باسلکشگگیدم و شگگروک کردم به 
محسگگن برام گرفت میخوشگگم، سگگاعتي که بهم عیدي داد هم بسگگتم به دسگگتم . 
ست کردم. اینم از عطر.  شتم فقط یکم رژ گونه زدم و رژ لبمو در شم که دا آرای
خوب من آمادم. درو باز کردم که برم یهو یادم اومد کفش پام نیست. برگشتم و 
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مثل همیشگگه کفش پاشگگنه بلندمو برداشگگتم. خوب پیش به  شگگیمفاز توي جا ک
سگگوي رمانتیک ترین تولد.با محسگگن و میالد سگگوار ماشگگین شگگدیم و محسگگن 
شت و هر از گاهي همراه  شاد گذا سن یه آهنگ  حرکت کرد. ایندفعه خود مح
خواننده زیر لس میخوند. جلو یه کافي شگگاپ خیلي با کالس پارک کرد. پیاده 

رفتیم سمت در، تا درو باز کردم یهو دیدم صداي گیتار و خوندن  مشدیم و با ه
تولد تولد اومد. با تعجس به بچهاي کالس نگاه کردم. به میالد نگاه کردم که 
شت بهمون نزدیک مي  سمت بهار که دا شده بود. بعد نگاهمو  شوکه  مثل من 
 شگگدکردم.بهار: تولدتون مبارک دوقلوهاي خوشگگتیپ.بعد اومد ب*غ*لم کرد

.من: واي بهار، واقعا سورپریزم کردید.بهار: اینا همش کار آقا محسنه. ما فقط 
جمب شگگدیم و کیک رو آوردیم. بقیش با محسگگن بود.بچها دونه دونه اومدن به 
یک بگیم.  به هم تبر که  بت من و میالد بود  عد نو یک گفتن. ب من و میالد تبر

بارک خواهر  لدت م مد ب*غ*لم کرد.میالد: تو لد تو هم میالد او گلم.من: تو
مبارک داداش جونم.همه نشگگسگگتیم و بگو بخند شگگروک شگگد. بعدش کیک رو 
عا رو فوت میکردیم  حاال هرچي شگگم آوردن و کلي ازمون عکس گرفتن. 
شد و  سي برامون نمونده بود. آخرش اع ابم خورد  شد. دیگه نف خاموش نمی

 چارهبی شگگمعا رو در آوردم و قشگگنگ انداختم توي نوشگگیدني کامي. کامي
چشگگمهاش چهارتا شگگد. اگه خودمون تنها بودیم که حتما تالفي شگگو سگگرم در 
میاورد. کیک که خوردیم نوبت کادوها شد.بچها برام سنگ تموم گذاشته بودن 
یارش بود.  کادو ک جالبتر  جالبي برام آوردن. ولي از همش  و خیلي چیزهاي 

شگل که برق  شواره با نگینهاي خو علوم بود. م دنمیزکادو کیارش یه جفت گو
یارش همچین  که چرا ک نده بود  باز مو نا  مه ده ته. ه که خیلي گرون قیم بود 
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کادویي بهم داده. برگشگگتم سگگمتش که داشگگت با لبخند نگاهم میکرد.کیارش: 
پسگگندیدي؟من: دسگگتتون درد نکنه، واقعا شگگرمندم کردید.کیارش: قابل تورو 

 به محسگگن یه دوتا رگشگگتم. بنداره آوا جان.بدون اینکه چیزي بگم لبخند زدم
صندلي اونورتر نشسته بود نگاه کردم که با چیزي که دیدم اع ابم بهم ریخت. 
این سگگولماز پرو باز رفته بود پیش محسگگن و بهش چسگگبیده بود و در گوشگگش 
حرف میزد که نفس هاشگگونم به هم میخورد. آمخرم زده بود باال، محسگگن به من 

بشگگم، اونوقت اجازه داده این ایکبیري  یکنزداجازه نمیداد تا ده قدمیش بهش 
صداي کیارش به  شه. با  شو هم عقس نمیک شه؟ تازه خود اینقدر بهش نزدیک ب
به؟ من: هوم؟ آره آره خوبم. کیارش بهم  خودم اومدم. کیارش: آوا حالت خو
نگاه کرد، انگار میخواسگگت افکارمو بخونه. کیارش: آوا میخواسگگتم در مورد یه 

. من: جانم بفرمایید. کیارش: آوا تو از من بدت کنمبت چیزي باهات صگگح
میاد؟ برگشتم با تعجس زل زدم به قیافه ش. من: نه. چرا اینطوري فکر میکني؟ 
کیارش: آخه تو برعکس دخترهاي دیگه سگگعي نمیکني بهم نزدیک بشگگي یا 
باهام حرف بزني. این من بودم که همیشه بهت نزدیک میشدم. واا، یه چیزیش 

هم به خوشگگگلیش مینازه. بابا اعتماد به نفس. ولي خداییش  درچق میشگگگه.
ستري که  شیده و خاک شمهاي ک شگل بود. دقیق به قیافه ش نگاه کردم. چ خو
خیلي روشگگن بود و با پوسگگت برنزه ش بیشگگتر به چشگگم میومد و جذابش کرده 
 بود. بینیش قلمي و مردونه بود. نگاهم رفت به لبش، لبش باریک بود. ولي به

استخونیش میومد. تیخشم که خوب بود، بیشتر وقتها مثل امروز خاکستري  افهقی
میخوشگگید که با رنگ چشگگمهاش همخوني جالبي داشگگت. واقعا چرا من ازش 
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ست دارم. کیارش: آوا  سنو دو دوري میکردم؟ خوب معلومه، چون که من مح
حواسگگت کجاسگگت؟ من: ببخشگگید یه لحظه رفتم توي فکر. کیارش: میدوني، 

یاد و خودم بهت  نهمی باعث میشگگگه که من ازت خوشگگم ب بي محلیهاي تو 
نزدیک بشم. من که نمیدونستم چي بگم الکي گفتم: خوب. کیارش: راستش، 
میخواستم که اگه اجازه بدي با خانواده م بیام خونه تون براي خواستگاري. من: 

که میخواي ب خه فکر کردم گفتي  یارش: چرا داد میزني؟ من: آ یاي چي؟ ک
شنیدي. یه لحظه با خودم فکر کردم که  ست  ستگاري. کیارش: خوب در خوا
شدا. همین چند وقت پیش بود که براي خودم و  چقدر زود دعام م*س*تجاب 
خاله دعا میکردم که پسگگر خوشگگگل بیاد خواسگگتگاریم و از اینکه خاطرخواه 

ش: یارنداشتم گله میکردم. حاال چیکار کنم؟ پارسا، سهراب، این، محسن. ک
خواهش میکنم فکرهاتو بکن بعد جوابتو بگو. با صداي اهمي که از پشت سرم 
سر من  شت  سن پ سکته بزنم. مح صدا. نزدیک بود  سمت  شتم  میومد برگ
چیکار میکرد؟ واي از قیافه ش معلومه که همه چیزو شنیده.اي انشاالله کچلي 

 نگاهن محسبگیري کیارش که باعث بدبختیم شدي. به قیافه? جدي و اخموي 
شدم، بس  سن: بله متوجه  سن تویي. نفهمیدم که اومدي. مح کردم. من:ِ مح
شتید با نگاهتون میخوردینش طبیعیه  ستون به آقاي مو?دب پور بود و دا که حوا
فت این.  گار آب یخ ریختن روم. چي میگ مدن من نشگگگدید. ان که متوجه او

آمخرم رفت  زن. بانگاهم سر خورد سمت سولماز که زل زده بود به من و محس
جاي تو رو گرفتم؟ محسگگن  گه من  نه؟ م چه طرز حرف زد باال. من: این 
دندوناشگگو از ع گگبانیت روي هم فشگگار داد و بازومو گرفت و بلندم کرد. رو به 
بچه ها کرد. محسن: یه لحظه با اجازه تون ما االن میایم. بعد هم خودش رفت 
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شاپ بیرون. منم با ع بانیت رفتم د ساده باز کافي  ود نبالش. یکم اونورتر وای
زود رفتم پیشش. من: تو به چه حقي با من اینجوري صحبت میکني؟ محسن: 
یعني چي به چه حقي؟ االن شگگگد چه حقي؟ اون موقعها که خوب شگگوهرم 
شه که  سن با صال باور نمیکردم این مح شید، ا سوت ک شوهرم میکردي. مخم 

بودي به صگگورت دختر  یدهنچسگگب اینجوري داره حرف میزنه. من: اون موقب تو
سمتم  شد و یه قدم اومد  سن مثل اژدها  نامحرم و باهاش الس بزني. یهو مح
ولي من تکون نخوردم، همینجور سگگرمو باال گرفته بودم و بهش نگاه میکردم. 
شاره کرد به  سم. بعد ا سن: با تو هرچقدر هم که حرف بزنم به جایي نمیر مح

سه  خیليهنوز سرش و گفت: تو اینجات خالیه،  بچه اي. من: هه هه، البد وا
همینه که چند ماهه به من وعده دادي ولي هنوز نرفتي با بابام حرف بزني نه؟ 
محسگگن: یعني تو اینقدر احمقي که نمیفهمي من بخاطر امنیت خودته که تا 
حاال هیچ اقدامي نکردم؟ من تا بشگگیري رو دسگگتگیر نکنم نمیتونم به بابات از 

شیري رو نگم. معالقه مون ب : جدا؟ واقعا خوب بهونه اي پیدا کردي. البد تا ب
ست و  شو ب شما سن چ شه نه. مح سالي طول میک ست  ستگیر کني یه ده بی د
دستشو مشت کرد. محسن: آوا قبل از اینکه باز کنترلمو از دست بدم و دیوونه 
با اخم  باال و  نداختم  یه ابرومو ا یارم از جلوي چشگگمم دور شگگو.  بازي در ب
نگاهش کردم که داد زد. محسن: د میگم از جلوي چشمم گمشو برو. انگار با 
باز نگاهش کردم. بدون هیچ حرفي راه  با دهن  پتک زدن تو سگگرم. همینجور 
افتادم. نمیدونستم کجا دارم میرم، فقط میخواستم برم. به من گفت گمشو برو. 

 خیالخوش  باز میخواسگگت روي من دسگگت بلند کنه. اونم روز تولدم. چقدر
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بدم  ند زدي محسگگن، ازت  مه. گ که فکر میکردم امروز بهترین تولد بودم من 
شات که دیوونم میکنه متنفرم، از اون بوي  سن. از اون چ میاد. ازت متنفرم مح
عطرت که آرومم میکنه متنفرم. از صگگداي مردونه و جذابت که قلبمو میلرزونه 

ست  متنفرم. از آ*غ*و*ش گرمت که پر امنیترین جاي نفرم . ازت متمتنفرمدنیا
سن اومده. اما  شدم که مح شحال  شید خو ستمو ک ستي که د سن. یهو با د مح
باطل. کیارش بود. کیارش: آوا چرا داري گریه میکني؟ چرا داري  زهي خیال 
صداي هق هقم رفته بود باال  شده؟ باز زدم زیر گریه. دیگه  داد میزني؟ چیزي 

ستمو گرفت و منو برد  شیکه کیارش د شد نشسمت ما ه که کنار خیابون پارک 
بود. نشستم توي ماشین، درو بست و رفت سمت در عقس. وقتي سوار ماشین 
شکر کردم و آب  سمتم. کیارش: بیا بخور. زیر لس ت شد آب معدني رو گرفت 
رو خوردم. ولي همینجور داشگگتم گریه میکردم، احسگگاس میکردم که قلبم داره 

چي شده آوا؟ من: هیچي، محسن یه  يیخواي بگتیکه تیکه میشه. کیارش: نم
شما رو توي زحمت انداختم. کیارش:  شید  حرفي زد خیلي بهم بر خورد. ببخ
این چه حرفیه دختر؟ وظیفمه. باز سگگاکت شگگدم و زل زدم به بیرون. دهنم تلخ 
ساس کردم یه چیزي  شد و دیگه هیچي نفهمیدم. اح شمم گرم  شد. کم کم چ

اینقدر گیج بودم که نمیتونسگگتم خودمو  ایکنه. امداره روي صگگورتم حرکت م
تکون بدم. باز احسگگاس کردم یه چیزي روي صگگورتم تکون خورد. چشگگمهامو 
سیبیالي زشتش زل  صورتم با اون  سیاه دیدم جلوي  آروم باز کردم که یه موش 
زده بود به من. از ترس جیغ کشگگیدم و خواسگگتم بشگگینم که با صگگورت خوردم 

و طنابش به طنابي وصگگل بود که پاهامو  بودنشگگت بسگگته زمین. دسگگتامو از پ
به زور  به دور و برم نگاه کردم، چقدر گرد و خاک بود.  باهاش بسگگته بودن. 
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خودمو نشوندم و تکیه دادم به دیوار. یه اتاق کوچیک که یه گوشه ش یه صندلي 
 دافتاده بود و زیرش روي زمین پر خون بود. یه طرف دیگه یه قالي و میز و چن

تا خرت و پرت بود. فکر کنم اینجا انباریه. در و دیوار پر خون بود. زل زدم به 
ا ر دسگگت یکي که با خون روي دیوار بود. در باز شگگد و یکي اومد توي اتاق. 
ستم که چه بالیي  ستید؟ من اینجا چیکار میکنم؟ خودم میدون شما کي ه من: 

و لوتي  لفته صگگداي کسگگرم اومده، اما میخواسگگتم که مطمئن بشگگم. مرد با ی
واري گفت: صگگداتو ببر. اینو باید بري از بابات بخرسگگي که توي کاراي رئیس 
شما میرسه؟ ولم  زیادي دخالت کرده. من: آخه با بودن من اینجا چه چیزي به 
سي چیزي نمیگم. من که قیافتو ندیدم. مرد اومد نزدیک و  کنید برم، بخدا به ک

یگه میرسه. مثال اینکه بابات د چیزهاه. خیلي زیر نور وایساد و گفت: گفتم خف
توي کارهاي ما دخالت نمیکنه. اون ضگگرریم که به ما رسگگونده رو میتونه پس 
بده. از دختر خانم خوشگلشم که تو باشي خیلي استفاده ها میشه کرد. بعدشم 
ندشگگم شگگگد و  با این حرفش چ گه تکراري شگگگدي کلفتیمونو میکني.  که دی

ستم عق بزنم.  شتش که چند جاش جاي  ینکهاز فکر امیخوا این با این قیافه? ز
چاقو بود، با اون دماغ پهن و ابروهاي پر پشت که نا مرتس بود، بهم دست بزنه 
چندشم میشد. لباسش هم رنگ و رو رفته بود، با شلوار شیش جیبي سبز رنگ 
 و کمربند قرمز. فکر کنم یه ده سگگگالي میشگگگد که حموم نکرده بود. چون از یه

شنمه، آب مي خوام. مرد: مگه بهت  شمتري بو شت خفم میکرد. من: من ت دا
نمیگم خفه؟ تو اینجا حق نداري جیکتم در بیاد. فکر کنم یادت رفته که اینجا 
گروگاني هان؟ من: نه یادم نرفته، ولي هر حیووني که باشگگه هم دلش به رحم 
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ستي البد. یهو سمتم و با  دمرد اوم میاد و آب میاره. تو دیگه از نوک جدیدش ه
شدم.  شتم خفه می سش دا سبوندم به دیوار. از بوي نف ستش منو بلند کرد چ یه د
من: برو کنار، بوي نفسگگگت داره حالمو بهم میزنه. من موندم با اینهمه پول که 
شم که  سیلي زد توي گو سه؟ مرد یه  شیري گیرش میاد چرا به توله هاش نمیر ب

مو که با خون مخلوب بود تل کردم توي فکر کنم گردنم شکست. منم آب دهن
صگگورتش. باز دیوونه شگگد، موهامو گرفت و کشگگوندم و بردم اون سگگمت اتاق. 
مانتوم رفته بود باال و کمرم روي زمین میخورد و میسگگوخت. رسگگیدیم به اون 
صندلي که افتاده بود، درستش کرد و منو نشوند روش. من: چیه؟ نکنه بهت بر 

زندگي گندتو که حتي یه حموم هم توش  مباعث شد خورده؟ آخي ببخشید که
نداشگگتید یادت بیارم. ایندفعه همچین زد توي گوشگگم که واسگگه چند لحظه کر 
که معلوم بود داره فحش میده، ولي من نمي  به صگگورتش نگاه کردم  شگگگدم. 
شگگنیدم. یهو یه مشگگت زد توي صگگورتم که پرت شگگدم روي زمین. باز موهامو 

صن شوندم روي  شمم باز به کار افتاد.  اردلي. انگگرفت و ن شتي که زد گو با م
مرد: وقتي که کشگگتمت میفهمي چه زندگي داشگگتم. نمیدوني که بشگگیري چه 
شون میدادم که ترسیدم. با  شتم. اما نباید ن شیده. خیلي درد دا شه ها برات ک نق
صگگدایي که به زور در میومد گفتم. من: نه بابا. خوب میگم، ببین توي دسگگتم 

انداخت باال و نگاهم کرد. بعد رفت پشت سرم و به دستم  بروشومرد یه اچیه. 
سطیمو براش گرفته بودم نگاه کرد. من: این هم براي تو، هم براي  شت و که انگ
شت  سمتم و همون انگ شیري که هیچ گ.. نمیتونه بخوره. یه دفعه حمله کرد  ب

 مشیدجیغ کوسطیمو گرفت و پیچوند که صداي شکستنشو شنیدم. از درد یه 
شدم روي زمین. فکر کنم دماغم  صورت پرت  سرم که با  که باز یکي زد توي 
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شکست چون درد شدیدي رو احساس میکردم. مرد اومد یه لگد خوابوند توي 
شگگکمم که از دردش به خودم پیچیدم. پا نیسگگت که، فیله. همینجور که نفس 

من  م،شگگکه. بعد نفس میزدم گفتم: نه نه، قبول نیسگگت. فیل با فنجون نمیشگگه
سته  ست و پاش ب سو تو زورت به یه دختر که د ست. آخه تر سته  ست و پام ب د
ست میرسه؟ مرد: مثل اینکه تو زبونت کوتاه نمیشه، حاال همچین زبونتو برات 
ببرم که حال کني. از توي جیبش یه چاقو در آورد و بازش کرد. اي واي خدا، 

 کردم که لبخند کریهي گاهرس بهش ناین جدي جدي میخواد زبونمو ببّره. با ت
بل از  نه سگگگت، مطمئنم االن زبونمو میبره. پس ق که دیوو روي لبش بود. این 
اینکه دسگت به کار بشگه، بهتره من آخرین حرفمو بزنم که عقده نشگه. من: من 
موندم چرا این بشیري هرچي آدم زشته دور خودش جمب کرده. واقعا که خیلي 

و گرفت و بلندم کرد، چاقو رو آورد نزدیک صورتم که بد سلیقه ست. مرد یقه م
صدا: اکبر چه غلطي داري میکني؟ اکبر: دختره?  سرم اومد.  شت  صدائي از پ
ج... زبونش خیلي درازه. باید زبونشگگو براش قیچي کنم. به زور گفتم: چرا... 
ست، اون چاقِوئه. یعني  ستت.... نی الکي حرف.... میزني آخه؟ تو که قیچي د

هم درس... نخوندي.... بیسواد؟ اکبر باز چاقو رو آورد نزدیکم  س.. یه کالتو..
شدم روي زمین.  شد و من پرت  شل  ستش  صورتش و د شت خورد به  که یه م
صگگگدا: کي به تو اجازه داد روش دسگگگت بلند کني؟ این چه قیافه ایه که براش 

صدا سگمو باال نیاوردي.  شو بیرون تا اون روي  ست کردي؟ برو گم   ي دردر
صورت افتاده بودم که مرد  شت. من همینجور روي  خبر از بیرون رفتن اکبر دا
ستم به قیافه ش نگاه کنم  صندلي. خوا شوندم روي  از روي زمین بلندم کرد و ن
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که چراغ خورد به چشمم. چشامو بستم و دوباره باز کردم. نه، باورم نمیشه. از 
شده بودم. االن م شوکه  شتم میدیدم  صداش چیزي که دا یفهمم که چرا اینقدر 

ضعیفي گفتم:  صداي  شه. با  شون با شه که اینم همراه شنا بود. باورم نمی برام آ
کیا. کیارش: سالم آوا. بخاطر مشتهایي که خورده بودم داشتم با چشم نیمه باز 
و با تعجس بهش نگاه میکردم. اومد نزدیکم و چونمو گرفت توي دسگگتش و به 

داد. کیارش: ببین احمق چیکار  کوني تاسگگل تصگگورتم زل زد. سگگرشگگو از رو
کرده. خوبه بهشگگون گفتم کاریت نداشگگته باشگگن. اگه میگفتم بزننت چیکار 
صورتمو ناز کرد  ست  شت د میکردن. همینجور زل زده بودم بهش. کیارش با پ
که صگگورتمو عقس کشگگیدم. من: خیلي... پسگگتي کیا، خیلي. اصگگال باورم 

. کیارش: اشتباه نکن آوا جان. من آدم يي... هستنمیشه.... که تو هم آدم بشیر
بشیري نیستم، پسرشم. دهنم از تعجس باز موند. اصال باورم نمیشد که استاد 
شه. من: یعني... همه چیز.. دروغ بود؟ اون حرفها؟  شیري با سر ب مهربونمون پ
اون نگاه؟ نه اصگگال باورم نمیشگگه. اینا رو با بخض میگفتم. کیارش: چرا باورت 

ه؟ من با نقشه? خودم اومدم دانشگاهتون و استاد شدم. اینقدر بهشون پول نش
دادم که بدون هیچ سگگوالي قبول کردن بذارن من جاي اون اسگگتاد قبلي بیام. 
ستم بهم اعتماد کني، منو دوست  شدن به تو بود. میخوا هدف من فقط نزدیک 

ت د مزخرفخودت بدوني. بعدش خیلي راحت بیارمت اینجا. ولي اون بادیگار
زرنگتر از این حرفا بود. یک لحظه هم ازت غافل نمیشگگگد. اونروز که کامیار 
مارمولک آورد توي کالس، من دیدم که بادیگاردت )محمداداشگگگت دنبالت 
ستم اینجوري بهت نزدیک  شاره کردم که رفتي بیرون. میخوا شت. بهش ا میگ

سن میکردي.ا سن مح شم و اعتمادتو جلس کنم. اما تو همش مح شس رو ب ون
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بهتون حمله کردن یادته؟ من بهشگگون دسگگتور دادم که بادیگاردتو بکشگگن.  که
بادیگاردت بودي، تونسگگتم خیلي راحت  با اون  اونروز برعکس همیشگگگه که 
تعقیبت کنم و خودمو سگگر راهت بذارم. تو هم سگگاده تر از اون حرفها بودي و 

 وچیزها ر زود منو دعوت کردي خونه تون. اون شگگگس توي خونه تون خیلي
شتر از اون چیزي  شده و خیلي بی فهمیدم. فهمیدم که رابطه ت با بابات خوب 
گاردت خیلي  بادی ما اون  تت داره و براش مهمي. ا که فکر میکردیم دوسگگ
شتباه کردم،  شم. من فقط یه ا سش به من بود و اجازه نمیداد بهت نزدیک ب حوا

شمال از کوره در رفتم و اون م سفر  شدم که  مرد رو زداونم اینکه توي  و باعث 
تو با سگگوء ظن بهم نگاه کني. اما خیلي راحت تونسگگتم نظرتو درموردم عوض 
کنم و باز بشگگم همون کیارش.و اما مهمترین قسگگمت این ماجرا. تعظیم کرد و 
بعد همینجور که سگگرش پایین بود با یه لبخند نگاهم کرد و ادامه داد: امروز 

ن میکرد. از عمد حرف خواستگاري رو دیدم که محسن جونت داشت نگاهمو
کشیدم وسط. چون میدونستم که خیلي بهت حساسه و حتما دعواتون میشه. 
بعد از دعوا هم اومدم دنبالت و اون آب رو که از قبل آماده کرده بودم بهت دادم 
و االن تو اینجایي. از حرفهاش شگگوکه شگگده بودم و با چشگگمهاي از حدقه در 

: من باید خیلي وقت پیش این کارا رو میکردم شهش. کیاراومده زل زده بودم ب
و تو رو اینجا مي آوردم. ولي یه چیزي باعث شد نتونم به راحتي بیارمت اینجا. 
زانو زد جلوي پام و زل زد به چشگگمام. حاال این قیافه? جذاب برام کریه ترین 

ومد. قیافه? دنیا شگگده بود. کیارش: میدوني اون چیز چیه؟ من ازت خوشگگم ا
عاشگگقتم، ولي ازت خوشگگم میاد. چون واقعا تکي. حیل که دختر اون  گمنمی
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پیر خرفتي، وگرنه با هم خوشبخت میشدیم. جانم؟ من با این قاتل خوشبخت 
بشم؟ چه حرفا؟ رومو ازش گرفتم و زل زدم به دیوار. کیارش بدون هیچ حرفي 

 هري حق ندارفت بیرون و در رو هم قفل کرد. شگگنیدم که بهشگگون میگفت کسگگ
بیاد توي اتاق. واي خدایا، حاال من چیکار کنم. میدونم که حتي اگه بابا هم به 
حرفهاشون گوش بده اینا باز هم از من استفاده شونو میبرن. اینقدر فکر کردم و 
سم تکون  ساس کردم که یه چیزي داره روي لبا شیدم که خوابم برد. اح شه ک نق

شه زود چ ست یکي رو دیدم که  ازشمهامو بمیخوره. از فکر اینکه مو کردم. د
داره دکمه هاي مانتوم رو باز میکنه. تکوني خوردم که دسگگتشگگو کشگگید عقس. 
سرمو باال گرفتم، کیارش گراز بود. کیارش زیر ب*غ*لمو گرفت و کمکم کرد 
که بشگگینم. خودمو ازش جدا کردم و رومو ازش گرفتم. بدنم خیلي درد میکرد. 

صا دنده هام و ا شد و مخ و ست باز نمی شمهامم که در شتم. یکي از چ نگ
میدونستم که ورم کرده. کیارش پشت دستشو کشید روي صورتم و نوازشم کرد 
که سگگرمو کشگگیدم عقس. آوا االن وقت این کارها نیسگگت. تو باید مختو کار 
بندازي. باید از سگگالح زنانه ت اسگگتفاده کني. باید همه? تالشگگتو بکني. چي 

قیافه این بهم میخوره، اونوقت تو میگي باید از  ازداره حالم میگي تو هم؟ من 
سالح زنانه ت استفاده کني؟ تو باید این کارو بکني آوا. تنها راه نجاتته. زل زدم 
به چشگگمهاش، من باید این کارو بکنم. پس بازي شگگروک شگگد کیارش خان. 

ون هربشگگروک کردم به گریه کردن. کیارش با تعجس نگاهم کرد، بعد نگاهش م
شد و رفت پشتم و دست و پامو باز کرد. وقتي اومد رو به روم وایساد، یهو بلند 
یدم توي ب*غ*لش. سگگرمو  ما من پر که فکر کرد میخوام فرار کنم. ا شگگگدم 
گذاشتم روي سینه ش و شروک کردم به گریه کردن. همچین هق هق میکردم که 
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شروک کردم به  صداي لرزوني  شده بود. با  حرف زدن. من: آخه خودمم باورم 
به تو اعتماد کردم. مني که  با من کردي؟ مني که فقط  کیا چرا؟ چرا این کارو 
دلمو به تو باختم. مني که عاشگگقت شگگگده بودم. آخه چرا کیا؟ کیارش منو از 
یارش: آوا تو  گاهم کرد. یهو اخم کرد. ک جس ن با تع ب*غ*لش آورد بیرون و 

تو هیچ حسگگي  هواي باور کنم کچي فکر کردي؟ منو احمق فرض کردي؟ میخ
به اون مرتیکه بادیگاردت نداري و منو دوسگگت داري؟ قیافه? متعجبي به خودم 
گرفتم و گفتم: چي؟ محسگگن؟ اون سگگنگ احسگگاسگگش کجا بوده که من بخوام 
عاشگگقش بشگگم؟ من ?? سگگال بدون مهر و محبت بزرگ شگگدم. نمیام حاال هم 

ده. من ازش بدم میاد، از دیروز عاشق یکي بشم که از عشق و احساس بویي نبر
دیگه ازش متنفر شگگدم. باز شگگروک کردم به اشگگک تمسگگاح ریختن و دسگگتمو 
شماش. من: چرا باور نداري که  صورت کیارش و زل زدم به چ شتم روي  گذا
شدم؟ چرا باور نمیکني که من از ته ته  شرنگت  شمهاي خو شق این چ من عا

شو  ست ستت دارم؟ ببین تخش قلبمو. د شتم روي قلقلبم دو بم. من: گرفتم و گذا
صورتمو گرفت توي  این فقط و فقط بخاطر تو داره اینجوري تند میزنه. کیارش 
دسگگتهاش و توي چشگگمهام خیره شگگد. انگار میخواسگگت از چشگگمام بفهمه که 
راسگت میگم یا نه. بعد آروم سگرشگو نزدیک آورد که بس*و*سگتم، نمیتونسگتم 

به تجر دگیموبدترین ب*و*سگگه? زن پسگگش بزنم. چون دسگگتم رو میشگگد. باید
شت میخورد به لبم  سش دا شو نبینم. نف س ستم که قیافه? نح شمهامو ب بکنم. چ
صدا  شو با  س سمت در چرخید. نف شد و کیارش پرید عقس. به  که یهو در باز 
داد بیرون و به موهاش چنگ زد. کیارش: چرا مثل گاو سگگرتو میندازي پایین و 
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شو بیرون. ش ساکبر: ولي آقا تما میاي داخل؟ برو گم ون گرفتن، گفتن که باها
تماس بگیرید. کیارش: باشگگه، حاال هم گورتو گم کن. نمیدونم فشگگارم افتاده 
یافته بود که یخ کرده بودم. لبم داشگگگت  یا از ترس اتفاقي که نزدیک بود ب بود 
یارش: آوا چرا  مد نزدیکم و دسگگتمو گرفت. ک یارش او ید. ک همینجور میلرز

دادم آره. کیارش دستمو گرفت و منو برد  بادستت یخ زده؟ سردته؟ با سر جو
سمت در. کیارش: االن میبرمت باال تا گرم بشي. از در که رفتیم بیرون وارد یه 
شدیم. هرجاي خونه که نگاه میکردي یکي از این غول هیکال  سبتا بزرگ  هال ن
با اخم وایسگگاده بود. همه داشگگتن بدجور نگاهم میکردن. یه لحظه احسگگاس 

و خودمو چسگگبوندم به کیارش. کیارش نگاهم کرد و دسگگتمو کردم ل*خ*تم 
فشار داد. بعد با اخم رو کرد به بقیه. کیارش: به چي زل زدید؟ سرتونو بندازید 
حاال  یاتون.  باز ند  جا وایسگگگادین فقط واسگگگه? گ پایین ببینم. مفت خورا. این
همچین میگفت گند بازیاشگگون انگار که خودش خیلي شگگریل بود، پاک بود. 

آخه؟ از پله ها رفتیم باال که چند تا در داشگگت. رفت سگگمت یکي از  بود چي
شدم یه اتاق خالي دیدم  ساد تا من برم تو. داخل که  درها و بازش کرد. کنار وای
که یه طرفش یه تخت یه نفره بود و طرف پنجره هم یه میز تحریر بود. کیارش 

توي موهاش  کردم اومد پشتم وایساد و سرشو گذاشت روي شونه م. منم دست
که آخم در اومد. کیارش: چي شد؟ من: انگشتمو شکست، خیلي درد میکنه. 
شس  صبر کن االن میام. بعد از اتاق رفت بیرون. به پنجره نگاه کردم.  کیارش: 
بود. یعني من یه روز کامل توي زیر زمین بودم؟ وقتي برگشگگگت بانداژ و لیوان 

بکش، فکر کنم فشگگارت افتاده.  ازرآب همراه قرص دسگگتش بود. کیارش: بیا د
دستمو گرفت و بردم سمت تخت. نشستم روي تخت، کیارش نشست کنارم و 
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تکیه داد به دیوار. دستمو با باند بست و قرص رو داد که بخورم. بعد شونه هامو 
گرفت و منو کشید توي ب*غ*لش. حاال سرم روي شونه ش بود و اون داشت 

چیکار کنم خدا؟ نکنه یه وقت بخواد بالیي  ینون ابا موهام بازي میکرد. حاال م
ست بردم  ست اینا نجات بده. د سن کجایي؟ بیا منو از د سرم بیاره؟ واي مح
سگگمت گردنم، گردنبندمو گرفتم توي دسگگتم. محسگگن زود بیا. کیارش: به چي 
فکر میکني؟ من: به اینکه قلبت داره تند تند میزنه. کیارش موهامو ب*و*سید. 

شتم باور کنه  یگفتم،یزي مباید یه چ ساکت بمونم. باید میذا شد اینجوري  نمی
باش. من خیلي  کت ن جانم. من: سگگگا یارش:  یا. ک که دوسگگش دارم. من: ک
میترسگگم، فقط صگگداي تو میتونه آرومم کنه. کیا منو میکشگگن؟ کیارش: همین 
سابمون نریزه چیزیت  ق دو که دارن، ولي فعال نه. تا وقتي که بابات پول به ح

میشه. دستمو محکم دور کمرش حلقه کردم و با گریه گفتم: کیا، من نمیخوام ن
بمیرم. من هنوز آرزوها دارم. کیارش: چه آرزوهایي؟ این آرزوها به منم مربوب 
میشگگه؟ عجس آدم پرروییه. فکر کرده کیه که من بهش فکر کنم. به زور جلوي 

شش ندم.با خجالت ت نعي گفتم: اوهو رمو س ارشم. کیخودمو گرفتم تا فح
بلند کرد و گرفت توي دسگگتش. کیارش: میشگگه به منم بگي؟ با عشگگوه گفتم: 
خوب، اممم خوب. اینجوري نگاه نکن خجالت میکشگگم کیا. انگار که دلش 
ضعل رفت چون منو محکمتر گرفت توي ب*غ*لش. کیارش: میدوني وقتي 

ور. ب پبهم میگفتي کیا خیلي خوشگگم میومد. آخه همیشگگه بهم میگفتي مو?د
کردم و گفتم:راستش، همیشه به عروسیمون فکر میکردم. من توي لباس  مکثي

خوشگل عروس، تو با کت و شلوار خاکستري که با چشمهات همخوني داشته 
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قه مون  نگ مورد عال با آه باشگگگه.  نگ کرواتتم آبي روشگگن  تازه ر باشگگگه. 
نیم. تو میر*ق*صگگیم. بعد هم با هم میریم خونه مون و زندگیمونو شگگروک میک

ست میکنم. بعد که میاي خونه با هم  یريم شق برات غذا در سر کار، من با ع
یه  غذا میخوریم و از روزمون حرف میزنیم. بعدش بچه دار میشگگیم. دوقلو، 
دختر و یه پسگگر. بیتا و بابک. قشگگنگن نه؟ کیارش با لبخندي که توش تمسگخر 

یشن، بزرگ م گهن: بعد دیبود سرشو تکون داد. البد فکر میکرد منو خر کرده. م
عروسگگیهاشگگونو میبینیم. نوه هامونو میبینیم. بعدشگگم نتیجه هامونو ...... خودم 
مونده بودم اینهمه شعر و ور از کجام در آورده بودم که به این گفتم. من: دوست 
دارم دخترمون چشمهاش به تو بره، ولي موهاش و لبش مثل من باشه. پسرمون 

و موهاش و قد و هیکلش به تو بره. واه  شاشه، بینیچشمهاش مثل من مشکي ب
واه واه، بال به دور. اگه بچه م به این بره که با دسگگتهاي خودم خفه ش میکنم. 
سته م، میذاري توي ب*غ*لت  شونه ش. من: کیا خ شتم توي  سرمو گذا بعد 
بخوابم؟ کیارشگگم انگار از خدا خواسگگته دسگگت انداخت دور شگگونه م و با هم 

اونروز افتادم که پیش محسگگن خوابیدم. چقدر اون  دروي تخت. یاخوابیدیم 
به محسگگن فکر کردم که  شگگگس خوب خوابیدم و کاب*و*س ندیدم. اینقدر 
شدم، اما چشمهامو باز نکردم. انگار از بیرون بود.  صدائي بیدار  خوابم برد. با 
شت بحث میکرد. کیارش: قرار  شهامو تیز کردم. کیارش بود انگار دا خوب گو

مل نکردي.  منما این نبود.  لت ع به قو که آوردمش. ولي تو  یارمش  گفتم م
شکونده. این بود قولي که دادید؟  شو  شت صورتش آورده. انگ ندیدي چه به روز 
نه نه، کسگگي حق نداره بهش نزدیک بشگگه. از این به بعدم کسگگي باهاش کاري 

وب به من چه، نداره. نه دیوونه نشدم. شما هم بهتره دور آوا رو خط بکشید. خ
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شو انداختید توي دریا. نمیدونم هر کاري  به سد شتیدش و ج باباش بگید که ک
که دلت میخواد بکن. باشه، حواسم هست. نه، استفاده مو که ازش بردم خودم 
شد.  صداي قدمهاش که بهم نزدیک می شنیدم، بعد  صداي درو  شمش.  میک

 هاحسگگاس کردم ک احسگگاس کردم باالي سگگرم وایسگگاده و زل زده به من. بعدم
سته ببینه که من بیدارم یا خوابم.  صورتم تکون داد. البد میخوا شو جلوي  ست د
ستفاده ببره آره.  شد. پس این میخواد از من ا شخول  بدجور فکرم با حرفهاش م
شو ببري کیارش جان. فقط خدا کنه محسن  ستفادهاي نشونت بدم که حال یه ا

کن که این چند  ريته باش. یه کازودي پیدام کنه. خدایا، خودت هوامو داشگگ
روز این نتونه به من نزدیک بشه تا من راهي براي فرار پیدا کنم. بعد شروک کردم 
به قرآن و دعا خوندن. دلم آروم گرفت و کم کم خوابم برد. چشگگمهامو به زور 
باز کردم، واي بدنم درد میکنه. واي خدا. به دور و برم نگاه کردم. کسگگي توي 

شد. کیارش  مآروم ناله کرداتاق نبود.  شد. کیارش همراه مردي وارد  که در باز 
اومد کنارم نشست. کیارش: آوا جان تس داري، دکتر اومده معاینه ت کنه. واي 
خداي من. خدا جون دوسگگتت دارم. خدا جون خیلي گلي. منو مریض کردي 

سي. دکتر معاینه م کرد و  شه. خدایا مر سخه نکه این نجس نتونه بهم نزدیک ب
: یه آمخول هست که باید بري بگیري تا بزنم. یهو جیغ زدم و گفتم: کترپیچید. د

که زود خودم و جمب و جور  گاهم کرد  جس ن با تع یارش  نه. ک نه، آمخول  نه 
کردم. من: کیا، من از آمخول میترسم. کیارش: ترس نداره که عزیزم. آمخول بزني 

شي. د همین دیگه، من نمیخوام ز شم جیزودي خوب می . من: گولود خوب ب
نه کیا، تورو خدا. آمخول نمیخوام. حاضگگرم بمیرم ولي آمخول نزنم. کیارش: تو 
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که مرده ت به درد من نمیخوره. ولي باشگگه، اگه آمخول نمیخواي نمیگیرم. بعد 
همراه دکتر رفت بیرون. پنج دقیقه بعدش برگشت. خیلي گیج بودم، نمیدونستم 

قرصامو بهم داد. نمیدونم کي  بعدشخوردم داد و  چي به چیه. به زور سوپ به
بود که خوابم برد. احسگاس کردم یکي دسگت گذاشگته روي صگورتم. دسگتمو 
سیلي  سن. یه دفعه یه  ستش مردونه بود. لبخند زدم. من: مح شتم روش، د گذا
شه. اي  شمهامو با تعجس باز کردم که دیدم کیار شم. چ محکم خورد توي گو

ص شید. واي گند زدم. کیارش  شت تند تند نفس میک شده بود و دا ورتش قرمز 
یهو هجوم آورد سگگمتم و موهامو گرفت توي دسگگتش و انداختم روي زمین. 
شگگروک کرد به نعره کشگگیدن. کیارش: من محسگگنم؟ میگي محسگگن؟ یه بالیي 
شرف. لگد  سهله هیچ مردي دیگه نگاهت نکنه. بی سن که  سرت میارم که مح

کیا جون من نکن. داري اشگگتباه  ن،ت. من: کیا نکزد به کمرم که جیخم هوا رف
ست زد توي  شت د شد یهو اومد با پ ست دارم. انگار که دیوونه  میکني. من دو
دهنم که شوري خون رو حس کردم. کیارش: به من دروغ نگو ک*ث*ا*ف*ت. 
صداش کردم.  شو میدیدم، بخاطر همین  شتم خواب ست میگم. دا من: کیا، را

شتباه میکني. م ست داري ا سرفهدارمن فقط تو رو دو سرفه. اینقدر   . افتادم به 
کردم که از حال رفتم. وقتي به هوش اومدم، دیدم هنوز روي زمین هسگگتم. به 
پاهات  خودم تکوني دادم که درد بدي توي کمرم احسگگگاس کردم. انشگگگاالله 
بشکنه کیارش. بخدا با همین دستهاي خودم میکشمت. آروم آروم رفتم سمت 

مانتومو از تنم در آوردم، لباسگگمو زدم باال. بدنم همش کبود بود، دسگگتشگگویي. 
شمم  شورم که چ صورتمو ب صبر کن اکبر حال تورو هم میگیرم بو گندو. رفتم 
صورتم  شیدم. چي به روزم آوردن؟ چرا  خورد به آینه. از ترس یه جیغ خفیل ک
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سرفه ستهام نگاه کردم، اونا هم پر خونه. یعني موقب  ن کردن خو پر خونه؟ به د
زود دست و صورتمو شستم. باز به آینه نگاه کردم. موهام ژولیده و  ردم؟باال آو

رنگ صگگورتم زرد بود، لبم زخم بود و ورم کرده بود، پلکم باد کرده بود و هنوز 
شده و کبود بود.  شوني و چونم زخم  ستم و پی شم را شد. زیر چ ست باز نمی در

ز پوشگگیدم و ا مانتوموبود شگگده بود. باز کمرم همینجور درد میکرد، البد اونم ک
دسگگتشگگویي رفتم بیرون که چشگگمم به کیارش افتاد. گوشگگه اتاق کز کرده بود و 
داشگگگت منو نگاه میکرد. یه لحظه با دیدنش احسگگگاس کردم که حالت عادي 
نار در  تا مرد ک گاه کردم، دو پایین ن به  مل بود.  کا ماه  نار پنجره،  نداره. رفتم ک

ساده بودن و  شم میچرخوندن. دو تا هم همش میرفتن و میومدن. کیارش وای چ
سید و آروم گفت:  شتم. گردنمو ب*و* شو دورم حلقه کرد که محلش نذا ست د
شونه هامو گرفت و منو  شتم و همینجور زل زدم به بیرون.  شید. محل نذا ببخ
چرخوند سمت خودش، ولي بهش نگاه نکردم. باز دست گذاشت زیر چونم و 

اون چشگگمهاي خوشگگگلتو ببینم؟ باز  اريت. کیارش: آوا، نمیذسگگرمو باال گرف
جواب من سگکوت بود. کیارش: آوا عروسگکم، یه لحظه دیوونه شگدم از اینکه 
اسگگم اون مرتیکه رو آوردي. فکر کردم داري دروغ میگي. ببخش دیگه. دلت 
میاد به چشگگمهام که عاشگگقشگگوني نگاه نکني؟ خدایا منو بکش اگه عاشگگق 

شت ا شمهاي ز شگلن هچ شم نمیاد. خدایا تو هم به  ا،ینم. البته خو ولي خو
چه آدمایي زیبایي میدي ها. مجبور شدم به چشمهاش نگاه کنم. اونم با لبخند 
شیدم عقس. من: ِا کیا چیکار  سه که زود خودمو ک اومد نزدیک تا لبمو بس*و*

ز میکني، سگگرما میخوریا. کیارش: اشگگکال نداره. باز اومد بیاد نزدیک که ا
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دراز کشگگیدم. من: کیا من گشگگنمه. بدنم خیلي  تختدسگگتش در رفتم و روي 
شام خرج داره.  ضعل میکنم. کیارش: خوب،  ساس میکنم دارم  ضعیفه، اح
شتونه و خودتون پول بردارید. کیارش: نه دیگه، خرجش  من: وا، خوب کیفم پی

ه کیه ب*و*سه. باز اومد نزدیک که دستمو گذاشتم روي لبش و دست خودمو 
: نه نشد دیگه، شما به علت اینکه زود قضاوت منروي لبش بود ب*و*سیدم. 

کردید تنبیه هستید تا وقتي که پسر خوبي بشي. باشه پسر گلم؟ کیارش: خیلي 
شت نگاهم  صداش کردم. برگ سمت در رفت که  شه االن میام. به  پررویي. با

: اگه ملحفه کرد. من: کیا، پتوي اضگگافه میاري؟ سگگردمه. کیارش: باشگگه. من
اینا پر خون شگگده. کیارش به ملحفه ها نگاه کرد و سگگرشگگو  ر،تمیزم هسگگت بیا

گاه کردم.  خت رو ن پایین و زیر ت یدم  خت پر آروم تکون داد و رفت. زود از ت
اینجا که چیزي نیسگگت. خوب این یه ملحفه، اینم یه پتو، کیارش هم که دوتا 

 حفهلفاصله ش زیاده. با چندتا مبیاره خوب میشه. رفتم سمت پنجره، اینجا که 
و پتو تا ن گگفشگگم نمیشگگه. اي خدا. پس من چیکار کنم. میدونم که کیارش 
حرفهامو باور نکرده و االن هم توي نقشگه سگت که چیزي بهم نمیگه. صگداي 
ستم  شستم روي همون د شتباهي ن شنیدم زود پریدم روي تخت و ا کیارشو که 

ستت. د يمردم. دختر کوري میشیني روکه انگشتم شکسته بود. وااي ماماني، 
کیارش اومد داخل، یه سگگیني دسگگتش بود. وقتي نزدیک شگگد قیافه مو که دید 
ابروهاشگگو داد باال. کیارش: چي شگگده؟ من: انگشگگتم. بعد گوله گوله اشگگک 
یارش سگگیني رو  یه میکردم. ک عا از درد داشگگتم گر گه واق عه دی ندف ریختم، ای

 غذامو*غ*ل گرفت. بعد که آروم شگگدم گذاشگگت روي زمین و اومد سگگرمو ب
خوردم. کیارشم رفت پتو و ملحفه آورد. خدا رو شکر دو نفره بودن. این لحافو 
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میشه ن فش کنم و به هم ببندم. فکر کنم اینا خوب باشه، ولي بازم کمه و باید 
بخرم. باز الکي خودمو زدم به خواب و به نقشگگگه م فکر میکردم. خدایا خودت 

 و باز به آقاي پرند نگاه کرد. کرد** محسن یه نگاه به موبایلش کمکم کن. ***
مرد بیچاره چقدر قیافه ش خسته و رنجور شده. میالد هم روي یکي از مبلها با 
قیافه? درهم نشگگسگگته بود. خانم راد و صگگخري خانم هم همش داشگگتن گریه 

راد میکردن. صگگخري خانم که غش کرده بود و تازه به هوش اومده بود، خانم 
شت آب قند به خوردش می شید. به داددا صورتش ک ستي به  سن کالفه د . مح

ست و تلویزیون نگاه  ش شه مین شگي آوا نگاه کرد، جایي که آوا همی جاي همی
ضي وقتها گریه کرده بود. با این  کرد. جایي که آوا خیلي وقتها خندیده بود و بع

ست. چقدر بخاطر ایزل گری ش شه ي لبش ن . بلند ه میکردفکر لبخند کجي گو
پرند. محسن: شما برید استراحت کنید. خبري شد من  آقايشد و رفت سمت 

سن دوخت و  شک آلودش رو به مح سته و ا بیدارتون میکنم. آقاي پرند نگاه خ
با بخض گفت: چطور اسگگتراحت کنم؟ چطور بخوابم وقتي که میدونم دخترم 

دنیا چطور توي  وسگگط یه مشگگت گرگ تک و تنهاسگگت. نه من نمیتونم. من اون
کنم؟ چطور بگم که از یه دونه دخترت نتونسگگتم مراقبت کنم؟  اهروي مهناز نگ

شروک کرد به گریه کردن. محسن دست گذاشت روي شونه ش. توي سینه ش 
احساس درد میکرد. آوا، کجایي؟ میالد نزدیک پدرش شد و اونو در آ*غ*و*ش 

شگگگک میالد رو میدید. میالد: گرفت. دوتایي گریه میکردن. اولین بار بود که ا
صداي  سن با  شون بر میاد. مح س بابا نگران نباش. آوا دختر قوي ایه. اون از پ
گرفته اي گفت: همش تق گگیر منه آقاي پرند. من وظیفمو خوب انجام ندادم. 
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سرش نگاه  شم. خانم راد به پ شه من هیچوقت خودمو نمیبخ اگه آوا چیزیش ب
 نهاد. میدونسگگت که چي داره توي دل تکرد. اون خوب پسگگرش رو درک میکر

پسگگرش میگذره. نگاه آوا و محسگگن رو به هم دیده بود. چندبار هم موقعي که 
براي آب خوردن میرفت پایین، صداي خنده ها و حرف زدنهاشونو از توي اتاق 
شروک کرد به حرف  سن جواب داد و  سن زنگ خورد. مح شنید. موبایل مح می

. محسن تماس نهن محسن که یه خبري از آوا بشنوزدن. همه زل زده بودن به د
رو قطب کرد. آقاي پرند: چي شد پسرم؟ خبري از آوا نشد؟ محسن: تونستن با 
رد یابي که توي سگگاعت آوا بوده جاشگگونو پیدا کنن. اونجا رو زیر نظر گرفتن و 
شو  شمها شون کردن. آقاي پرند چ کیارش رو دیدن. اینجور که به نظر میاد پیدا

محسگگن: هنوز چیزي  نیسگگت؟گفت: خدایا شگگکرت. از آوا خبري  بسگگت و
نمیدونن. هنوز اون آدمي که بین اونهاست نتونسته با ما تماس بگیره. این یعني 
سن: برم ببینم میتونم  ست. خوب من برم. میالد: کجا؟ مح اینکه اونجا امن نی

شت و به آقاي پرند و مادرش نگاه کرد و  سن برگ فت: گسر نخي پیدا کنم. مح
قول میدم که آوا رو صگگحی  و سگگالم برگردونم. بدون آوا بر نمیگردم. صگگب  با 
شمهام و مالوندم و نگاهش کردم.من:  شدم. چ صداي کیارش از خواب بیدار 
صبحونه  شو  ساعت چنده؟کیارش: ده. من دارم میرم جایي کار دارم. االنم پا

شه.یه  شه؟من: با شي. با صتم بخور تا زودي خوب ب  قرص خوردنيبخور، قر
. کیارش که رفت صبحونمو تند تند خوردم. قرص رو ينشونت بدم که حال کن

شت  شاید بعدا به دردم بخورن. پ شتم.  شبي گذا صهاي دی شک پیش قر زیر ت
پنجره وایسگگادم . خوب حاالفرض کنیم که من از اینجا هم تونسگگتم پایین برم ، 

ردم و . پنجره رو باز کبقیش چیکار کنم؟ اینجور که پیداسگگت ما تهران نیسگگتیم



wWw.Roman4u.iR  348 

 

کشگگیدم بیرون تا درسگگت ببینم. اینجا که در به بیرون نیسگگت، ولي  مخودمو یک
سگمت راسگت یه راه باریکي هسگت که فکر کنم به بیرون راه داشگته باشگه. باز 
پایینو نگاه کردم، این دوتا غولها هم دم در ساختمون وایساده بودن. ولي خبري 

صداي در زودعقس براز اون دوتا که همش راه میر ست. با  شتمفتم نی افه? . قی گ
کریه اکبرو دیدم که داشگگت درو قفل میکرد.من: چه غلطي داري میکني؟اکبر: 
هیچي، اومدم جواب زبون درازیهاتو بدم.من: ااا؟ این چند روز قشنگ نشستي 
فکر کردي که چي جوابمو بدي؟ آخیي، دلم برات سوخت.اکبر: آره دقیقا. ولي 

. تازه از شگگر این کیارش خداي نیسگگگت، عملیه.قلبم وایسگگگاد، یا جوابم حرف
سیریش خالص شده بودم، نوبت این اسکل شد.من: عمل؟ آهان، نشستي به 
حرفم فکر کردي و به این پي بردي که چه قیافه? ک...ي داري؟ آفرین خوب 
کاري میکني، اینجوري شاید بختتم باز بشه همین بشیري بیاد بگیرتت.اوه اوه، 

شگگگد و به طرفم هجوم آورد . منم جا  رمزنگار زیادي حرف زدم چونکه یهو قا
خالي دادم و زود رفتم عقبش و با لگد زدم پشگگتش که با سگگر توي دیواررفت. 
شت خون میومد.اکبر: حاال  سرش که همینجور دا شته بود روي  شو گذا ست د

د وال شحالتو میگیرم دختره? همه کاره.تا اومد یه مشت زدم توي شکمش که د
زدم توي کمرش و با پا زدم پشت پاش که زمین  رنجو شکمشو گرفت. بعدم با آ

باز دردش  تادم .  با کم رزمین اف که  پامو گرفت  که  باز بزنمش  مدم  تاد. او اف
پیچید توي کمرم که لبمو گاز گرفتم. اکبر همینجورچهار دسگگت و پا خودشگگو 

شو  سر شو ول کرد روي تنم .  سرم و خود شوند باالي  آورد نزدیک گردنم که ک
رو داشت میکشید به بدنم و مي خندید. یه گاز از گردنم  دستشچندشم شد. 
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گرفت که یهو دیوونه شدم و با زانوم زدم وسط پاهاش که از دردش ولو شد روم. 
چرخوندمش و حاال من روي شکمش نشسته بودم، یه مشت زدم توي صورتش 

مشتهام با دندونهاش زخم شد. که دهنش پر خون شد و دستم بخاطر برخورد 
ش ستم و مثل دیوونها میکوبیدم به زمین و همینجور زیر لس  وسر گرفتم توي د

به من دسگگگت  مادر.  پدر  یدادم.من: ک*ث*ا*ف*ت، بیشگگعور، بي  فحش م
به میزني. منو مي ب*و*سگگگي. کثیل. ک*ث*ا*ف*ت، ک*ث*ا*ف*ت .

خودم که اومدم دیدم دسگگتم پر خونه و اکبر بي حال روي زمین افتاده . از ترس 
. من کشگگتمش، من کشگگتمش. حاال  گذاشگگتمرفتم عقس، دسگگتمو روي دهنم 

چیکار کنم؟ به دور و برم نگاه کردم، نگاهم به تفنگش افتاد که موقب درگیري 
شو باز شاب شتم، خ شده بود . زود تفنگو بردا شه پرت  ود. رفتم کردم. پر ب یه گو

سمت در و آهسته بازش کردم، خدا رو شکر قفل بود و من راحت میتونستم به 
کارم برسگگم.پتو و لحافها رو برداشگگتم و شگگروک کردم به هم گره زدن. حاال این 
لحاف بزرگه رو چجوري دو ن ل کنم؟ هرچي زور زدم نمیشد، فقط انگشتم 

شویي. آره شروک به درد کرد. به دور و برم نگاه ک ست شمم خورد به د ردم که چ
ستم  شویي، لحافو دور د ست شکنم. زود رفتم توي د شویي رو ب ست میتونم آینه د

و مشت زدم توي آینه که چند تکه شد وزمین افتاد . زود یه تکشو برداشتم  کردم
و رفتم لحافو تیکه کردم. به طنابي که با لحاف ها و پتوها درسگگگت کرده بودم 

سر ط شویي. از پنجره پایینو نگاه نگاه کردم. ست ستگیره در د ستم به د ناب رو ب
تم ناله اکبر اومد، برگشگگ صگگدايکردم، کسگگي پایین نبود. خدایا به امید تو. یهو 

نگاهش کردم که دستشو گذاشته بود روي سرش و ناله میکرد. دیگه موندنا رو 
شت گذا ستم و بقیه? طناب روپایین انداختم . تفنگو از پ تم توي شجایز ندون
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شمم به  سماّلله گفتم از پنجره پایین رفتم . چ شیدم روش. ب شلوارم و مانتومو ک
نیاد. به آخر طناب رسیدم حاال باید پایین مي پریدم  کسيپایین بود که یه وقت 

. چشمهامو بستم و پریدم. احساس کردم استخونهاي پاهام شکستن، یه لرزي 
که معطل کنم، باز به دور و برم نگاه  از پاهام تا سرم احساس کردم. ولي نمیشد

سادن و  ساختمون که دوتا مرد دیدم وای سمت در  سي نبود. آروم رفتم  کردم ک
خیره به رو به روشون شدن. پاورچین پاورچین رفتم سمت همون راهي که دیده 
بودم.چسگگبیدم به سگگاختمون و سگگرک کشگگیدم، خدایا قربونت که داري کمکم 

بود از آدم، امروز پرنده هم پر نمیزنه. درختهاي اونجا میکني. اینجا هر روز پر 
نظرمو جلس کرد، میتونسگگتم از وسگگط درختها برم که توي دید نباشگگم. سگگریب 
به راه رفتن. راه خیلي طوالني بود. از  ها و شگگروک کردم  مت درخت رفتم سگگ
شماله  سیدم . البته اونجا باغ بود، فکر کنم  شدم و به حیاطش ر ساختمون رد 

ه حالت ویالهاي شگگمالي رو داره. چندتا ماشگگینو دیدم که پارک بودن، چون ک
شتم کم کم به  شه. دا سفی آخرخدا کنه کلید توش با شین  سیدم که ما د باغ میر

کیارش وارد شگگد، بعدشگگم کیارش پیاده شگگد و سگگمت سگگاختمون رفت. چه 
 حوصله اي داره این االغا، توي این موقعیت رفته لباسهاشو عوض کرده و شیش
تیغ کرده. البد خودشو واسه امشس آماده کرده. پوووووف.باز شروک کردم به راه 

شت ر ست گذا شت گرفتم. با آرنج  ويرفتن که یهو یکي د دهنم و محکم از پ
زدم توي شکمش و برگشتم یه مشت دیگه بزنم توي شکمش که دستمو گرفت. 

اه صگگداي گرمشگگو شگگنیدم.محسگگن: آوا آروم منم.با تعجس داشگگتم بهش نگ
میکردم.با صگگداي آرومي گفتم: محسگگن.بعد پریدم توي ب*غ*لش و شگگروک 
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شه.من:  سن: عزیزم آروم باش. من اینجام، چیزیت نمی کردم به گریه کردن.مح
مرسگگي محسگگن که اومدي.محسگگن موهامو ب*و*سگگید و گفت: دیوونه، مگه 
میشگگه من خانوممو ول کنم هان؟ معلومه که میام.بعد منو از ب*غ*لش بیرون 

ورد و نگاهم کرد. به صورتم دست کشید .محسن: چي به روزت اوردن؟ این آ
ست، خون اکبره که زدمش.  ستمخون چیه؟من: چیزي نی سم  د خوني بود حوا

سن: آوا باید بریم،  سن به دور برمون نگاه کرد.مح شیدم .مح صورتم ک نبود به 
صره کرده. ولي تا تورو از اینجا بیرون نبرم نم به اینجا  یتوننپلیس اینجا رو محا

حمله کنن. اون ته باغ میتونیم از دیوارش بریم باال. حاضري؟سرمو به عالمت 
شروک کرد به راه رفتن منم پشت سرش. صداي  حسنمثبت تکون دادم. بعد م

یارش: اوااا،  مد .ک عدش از سگگگاختمون بیرون او ند شگگگد و ب یارش بل داد ک
زدم به بازوي محسگگن. اوااا.همینجور داشگگت نعره مي کشگگید، از ترسگگم چنگ 

محسگگن برگشگگت و نگاهم کرد.محسگگن: آوا، بالیي سگگرت آورده؟منظورشگگو 
شار داد و  طفهمیدم، زود جواب دادم: نه، فق شو روي هم ف سن دندونا زدم.مح

دسگگتمو گرفت و باز راه افتادیم. کیارش به آدمهاش گفت که کّل باغ رو بگردن، 
شینها اونا هم همش در حال دویدن به این طرف و اون طرف بودن. حتي توي ما

هم میگشتن. به ته باغ رسیدیم.محسن: من قالب میکنم تو برو باال باشه؟من: 
س سن: نخودت چي؟مح سن، با هم بریم.مح : من اینجا کار دارم.من: نه مح

سر نرسیده.با تردید نگاهش کردم که با  خیلي خوب باشه، حاال تو برو تا یکي 
شاره کرد که برم باال. پ شونهاش و ابرو ا ست روي  ستش و د شتم روي د ا گذا

وایسگگادم. َقَدم به باالي دیوار نمي رسگگید و داشگگتم کوشگگش میکردم که خودمو 
باال که یهو زیر پام خالي شد و پرت شدم روي زمین. سرم محکم خورد  کشمب
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به دیوار و خون اومد. محسن و کیارش با هم گالویز شده بودن و مشت بود که 
. محسن قدش از کیارش بلندتر بود و بهتر میزد. با هر مشتي حواله هم میکردن

که محسن به کیارش میزد دلم خنک میشد. کیارش رو چسبوند به دیوار و با یه 
دستش گردنش رو فشار میداد و با یه دستش دستشو داشت مي پیچوند که دوتا 
شون رها  ست شش مي کرد که از د سن کو سن رو گرفتن. مح مرد اومدن و مح

کیارش تکیه داده بود به دیوار و داشت نفس نفس میزد.محسن خودشو از  بشه.
ست باز حمل شید بیرون و تا خوا ست اون دوتا ک صداي  هد کنه به کیارش که 

ست  شید و تا خوا ست اون دوتابیرون ک شو از د سن خود شلیک اومد ..... مح
 باز حمله کنه به کیارش که صگگداي شگگلیک اومد و محسگگن افتاد. جیغ زدم و
سن نگاه کردم که روي  شمهامو باز کردم.به مح ستم. بعد آروم چ شمهامو ب چ

وي اومد بلند بشه که لگد زدن ت نکمر افتاده بود و کتفش تیر خورده بود. محس
سرمو باال گرفتم  صورتم زدن .  سرش یکي توي  شت  صورتش که جیغ زدم. پ

سته.کیارش: میخواي فرار  ش شمهاي به خون ن شو دیدم با چ ره؟ کني آکه کیار
به  به من تو آوا، دروغ گفتي.بعد شگگروک کرد  بادیگاردت. دروغ گفتي  با  اونم 

همین جور نعره مي کشید. یکي هم از  ومشت زدن پشت سر هم توي صورتم 
پشگگت محسگگنو گرفته بود و یکي شگگون تا میتونسگگت میزدش. بعد که کیارش 

باز خسگگتش شگگد ولم کرد و عقس رفت. من دیگه حال نداشگگتم. چشگگمهام 
نمیشگگگد.کیارش: زندت نمي زارم آوا. ولي قبل از مرگت باید یه حقیقتیو بهت 
ستش  شتم که اومد موهامو گرفت توي د شنوي؟محل نذا ست داري ب بگم. دو
وبه چشگگمهام زل زد .کیارش: مطمئنم که دوسگگت داري بشگگنوي. آخه در مورد 
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، مادرته.با چشگگمهاي گرد شگگگده نگاهش کردم.من: چي؟کیارش: آره عزیزم
شروک کردم؟ از همون روز که بمس رو توي  میدوني اولین فعالیتمو با بابام کي 

سازي کردم. این پی شین مامانت جا  شیم. من از  شنهادما من بود که مامانتو بک
دور داشتم نگاهتون میکردم که شوکه شده بودي و داشتي جسد سوخته شده? 

ش خنده اي کرد و گفت: مادرتو نگاه میکردي.جیغ زدم: نگگگگگگگگگگگگگه.کیار
آره، خورد شدن باباتو دیدم. حقش بود. ولي بازم کوتاه نیومد و توي کارهاي ما 

ول کرد و پشت بهم وایساد. دستي به صورتش کشید و به  وهاموفوضولي کرد.م
سگگمتم برگشگگت .کیارش: نقشگگه برات کشگگیده بودم، میخواسگگتم بهت یه شگس 

شمت. ولي تو  ست کردم و تفنگو خوبي هدیه بدم و بعدش بک لیاقت نداري.د
در آوردم ولي پشگگت کمرم نگهش داشگگتم، چخماقو کشگگیدم.همینجور که از 
ثل سگگگگ  یارش، م یدادم گفتم: ک نامو روي هم فشگگگار م ندو یت د بان ع گگ
میکشگگمت.کیارش شگگروک کرد به قهقهه زدن. با نفرت نگاهش کردم و تفنگو 

دسگگت از زدن  سگگمتش گرفتم و شگگلیک. خندش قطب شگگد. اون دوتا مرد هم
شکم  سر زد توي  شو آزاد کرد و با  ستا سن با یه حرکت د شتن. مح سن بردا مح

سگگر افتاد زمین. بلند شگگدم و لنگون لنگون  باعقبیش و با پا زد به جلویش که 
شروک  سمت کیارش که افتاده بود روي زمین و غرق خون بود. تا منو دید  رفتم 

نو به این پست فطرت فروختي.بعد کرد به داد زدن.کیارش: آوا، منو فروختي. م
شگگروک کرد به گریه کردن و با حالت زار گفت: تو مگه نگفتي که منو دوسگگت 

شد و داد زد: تو هم میخواي مثل تینا تنهام بذاري؟  عدداري هان؟ب باز ع بي 
نه من نمیزارم، نمیزارم.با نفرت داشگگتم به این رواني نگاه میکردم. اگه دسگگت 

ش صورتش و خودم بود میزدم میک سر و  شروک کرد به زدن توي  تمش.کیارش 
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سرم گیج رفت  شتم همینجور نگاهش میکردم که  فحش دادن و گریه کردن. دا
و قبل از اینکه بیوفتم محسن اومد وگرفتم.****یکي دستهاي محسن رو گرفته 
بود و یکي هم داشت میزدش. صداي کیارش رو میشنید که چه حرفهایي رو به 

شو آزاد کنه اما اون  آوا میزد و خونش ستها سعي کرد که د رو به جوش میاورد. 
یزد . صورتش م ومرد محکمتر گرفتش و اون یکي دیگه هم پي در پیتوي شکم 

شنید.  صداي جیغ آوا رو  شنید که کیارش در مورد مادر آوا گفت و بعدش هم 
شلیک کرده به آوا زل زد.  شت از اینکه کیارش به آوا  شلیک. با وح بعدش هم 
اما وقتي که دید کیارش افتاد و تفنگ دسگگگت آوا خیالش راحت شگگگد و با یه 
حرکت سر زد به شکم مرد عقبیش و با پا زد به پشت پاي اون مردي که جلوش 
شد که دید آوانزدیک کیارش رفت  شون درگیر  ساده بود که زمین افتاد . باها وای

ود د که رنگش پریده ب.دوتا مرد بیحال روي زمین افتادن . محسن به آوا نگاه کر
صته تا  ست که فقط منتظر یه فر شت با نفرت به کیارش نگاه میکرد. میدون و دا

کنه و براي همیشگگه از بین ببرتش. لرزشگگه پاهاشگگو دید،  رشیه گلوله حروم کیا
بعد دید که داشگگگت میافتد. زود خودش رو به آوا رسگگوند و توي ب*غ*لش 

نن و یکروفونش خبر داد که حمله کگرفتش .درد بعدي توي کتفش پیچید. با م
خل. از کتفش همینجور  یارن دا ماده کرده بودن رو ب بل آ که از ق آمبوالنس رو 

ما براي محسگگن مهم نبود. االن فقط زنده موندن آوا براش مهم  دخون میوم ا
شده بود.  صورت ظریل آوا که االن پر از زخم و کبودي  شید به  ستي ک بود. د

سید و ت شونیش رو ب*و* شمهاتو باز کن پی سن: چ وي گوشش زمزمه کرد.مح
آواي من. ببین که محسنت بخض راه گلوشو گرفته. اشک توي چشمهاش جمب 
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باز کن و باز با شگگیطوني بهم بگو که یه بالیي سگگر شگگرفت  هاتوشگگده. چشگگم
شت روي قلبش و ادامه داد: آوا ببین قلبم داره  ست آوا رو گرفت و گذا میارم.د

تو باز کن تا باز هم قلبم تند تند بزنه و تو بگي که داره کند میزنه. پس چشگگمها
شو سمت سید آوا رو ب*غ*ل کرد و رفت   . آوا رونبندري میزنه.آمبوالنس که ر

گذاشت روي برنکارد.به بیمارستان رسیدن . آوا رو بردن توي اتاق و محسن رو 
شم. شش با شوهرشم، حقمه که پی ست داد بزنه که من   راه ندادن. دلش میخوا

اما جلوي خودش رو گرفت و با دسگگتهاي لرزون به میالد زنگ زد . چشگگم باز 
. خدایا شگگکرت که از نمکردم، همه جا سگگفید بود. فهمیدم که توي بیمارسگگتا

اونجا نجات پیدا کردم.بابا: آوا بابا بیدار شگگدي؟به سگگمت بابا نگاه کردم. از 
س شدم. بابا انگار توي چند روز چند  شوکه  شده بودیدن قیافه ش  د و ال پیرتر 

ریش و سیبیلش از همیشه پرتر شده بود. موهاش نا مرتس بود و زیر چشمهاش 
 گفتم: بابا.بابا: جان بابا. عزیز دل بابا. قربونت ميگود افتاده بود.با صگگداي آرو

به. خدایا شگگکرت که  برم من آواي بابا. خدایا شگگکرت که دخترم حالش خو
لش گرفت و دوتایي شگگروک کردیم به گریه دخترمو ازم نگرفتي.منو توي ب*غ*

کردن. خوب که گریه کردیم و بابا هم تا مي تونسگگت ب*و*سگگم کرد دیگه بي 
خیالم شگگد و حاال نوبت نگاه کردنش بود. همون موقب در باز شگگد و میالد که 
حال بهتري از بابا نداشگگت اومد داخل. اونم اومد و کلي ب*و*س و ب*غ*ل 

ا بي خیالم شگگد.من: محسگگن چي شگگد؟ حالش کرد و قربون صگگدقه رفت ت
به. فقط  حالش خو باش، همین االن پیشگگش بودم  به؟میالد: آره نگران ن خو
کتفش تیر خورده و مشگگکلش جدي نیسگگت.من: میالد چقدر با ریش شگگبیه 
جوونیهاي بابا شگگدي.میالد و بابا خندیدن. بابا خیره شگگد به میالد و گفت: آره 
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اینکه میالد رو کرد به من.میالد: آوا خیلي  راسگگت میگه.یکم شگگوخي کردیم تا
شد.میالد:  شون که دلم خنک  اذیتت کردن؟من: آره، ولي به جاش اینقدر زدیم

که توي اون خونه بودن رو دسگگتگیر کردن. فقط مونده خود  هایيکیارش و آدم
بشگگیري.بابا: محسگگن میگفت که انشگگالله به همین زودیها اونو هم دسگگتگیر 

پنجره? اتاقم وایسگگاده بودم و به حیاب خونه مون نگاه مي میکنن.*****جلوي 
یاد چیزیم نبود و فقط  کردم. فرداي اونروز من و محسگگن اومدیم خونه. من ز

موقعها انگشگگتم و پهلوم درد مي گرفت. صگگورتمم که هنوز کبود بود،  بعضگگي
کیارش احمق اینقدر زده بود که بینیم شگگکسگگته بود. محسگگنم کتفش فقط تیر 

بود ولي باید اسگگتراحت میکرد.از روزي که اومده بودیم زیاد ندیدمش. خورده 
رم و ب ریعني نمیشگگد که ببینمش، چون همه مخ گگوصگگا بابا و میالد خیلي دو

بودن و نمیذاشگگتن آب تو دلم تکون بخوره. میالد بهم گفت که از روي موبایل 
نو پیدا و سگگاعتي که محسگگن واسگگه? تولدم بهم داده بود و توش ردیاب بوده م

کردن و بعدشم محسن میاد و با چندتا از اونها درگیر میشه تا وقتي که منو وسط 
همیشگگه ازم مي خواسگگت  ندرختها میبینه. پس بخاطر همین بود که محسگگ

ساعت رو دستم کنم.میالد میگفت که محسن از اولش به کیارش شک داشته. 
میاد. توي شگگمال یادم اومد وقتي که بهم میگفت از نگاههاي کیارش خوشگگم ن

بهم تفنگ داد. پس محسگگن میدونسگگته که ممکنه همچین اتفاقي پیش بیاد. از 
ستهام اومده بودن خونه  سن.  مون،اونروز خیلي از دو هم عیادت من، هم مح

کامي و بهار تقریبا هر روز میومدن و زنگ میزدن. قرار شگگد که چند ماه دیگه 
دیدم که خاله رفت دم در و  عروسگگي بگیرن و برن خونه? خودشگگون.از پنجره
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شد و یه خانم چادري اومد  شت با نگهبانها حرف میزد. بعدش دیدم در باز  دا
توي خونه. وقتي نزدیک شد از تعجس چشمم چهارتا شد. نازنین اینجا چیکار 
که  کار داره  نه. خواسگگتم برم بیرون ببینم چی مدن توي خو له او خا با  نه؟ میک

شتن از پل شنیدم که دا شونو  ه ها میومدن باال. اینم انگار خوب بهونه اي صدا
سته میادش.  شه از خدا خوا سن یه چیزیش می ستش اومده ها، هر موقب مح د

شدم. باید یه بهونه  تمدختره? االغ. رف شیمون  سمت در که برم بیرون اما زود پ
اي داشگگته باشگگم که برم توي اتاق محسگگن.منتظر موندم یکم بگذره. یه ربب 

سمت  شت در بعدش رفتم  شنوه. رفتم پ سن ن در، اما درو آروم باز کردم که مح
ض  نبود. بدون اینکه  صداهایي میومد ولي وا سادم، یه  سن گوش وای اتاق مح

بزنم رفتم داخل.من: محسن میگم که....از صحنه اي که دیدم خشکم زد،  رد
نازنین کنار محسن نشسته بود و شالشو در آورده بود. صورتش نزدیک صورت 

بود مثل وقتي که دو نفر همدیگه رو میس*و*سن. یعني داشتن همدیگه محسن 
 مرو میس*و*سیدن؟ زود خودمو جمب و جور کردم.من: ا، شمایید. نمیدونست

سمتون چي بود؟نازنین که از ع بانیت  ستي گفتید ا شریل آوردید. را شما ت
از قرمز شگگده بود، گفت: نازنین.من: آهان آره. حالتون خوبه؟ چه عجس یادي 

ما کردید.نازنین: اومده بودم زیارت پسگگر عمه م.پررو، اومده خونه? ما اونوقت 
سن تو  سن.من: مح ست. منم مثل خودش پررو رفتم نزدیک مح زبون درازم ه
که درد نداري؟ مي خواي اتاقو خالي کنیم که اسگگتراحت کني؟محسگگن: آره، 

 زیزم.نازنین تیزیکم درد دارم. اگه اتاقو خالي کنید ممنون میشگگم.من: باشگگه ع
نگاهم کرد ولي همینجور نشسته بود. منم کم نیاوردم، دست به کمر وایسادم و 

مجبور شد بلند بشه. روسریشو  مزل زدم بهش. وقتي دید من همینجور وایساد
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برداشگگت و گذاشگگت سگگرش، خداحافظي کرد و رفت. فکر کردي نازنین خانم 
صبر کن یه روز حال تو رو هم میگیرم. منم  میذارم راحت حرفاتو بهش بزني؟ 

پشت سر نازنین از اتاق رفتم بیرون. توقب داشتم محسن صدام کنه و ازم بخواد 
اون چیزي که دیدي اشتباه بود و چیزي بین ما  ازبمونم. بعد بهم بگه برداشتت 

صدام نکرد. االن چهار روز از روزي که نازنین اینجا بوده مي گذره  ست، اما  نی
شگگش نکرد کهچیزي رو توضگگی  بده. دیگه داشگگتم دیوونه اما محسگگن حتي کو

شه یه تقي به در زدم و  شدم، ت میم گرفتم برم باهاش حرف بزنم. مثل همی می
رفتم داخل. از چیزي که دیدم واقعا شوکه شدم. توقب دیدن هر چیزي رو داشتم 
اال اینو. لپ تاپ محسگگن روشگگن بود و روي عکس نازنین بود. یعني محسگگن 

س نازنین رو میدیده؟ دیوونه شگدم در حد مرگ. عقس عقس از اتاق داشگته عک
میرفتم  هارفتم بیرون. رفتم توي اتاقم، نه نه باورم نمیشگگه. همینجور توي اتاقم ر

شده؟ یعني نازنین چي بهش گفته که این اینجوري  و فکر مي کردم. یعني چي 
ن گگل شگگده؟ آوا خره نازنین چیزي نگفته. فقط جلوش بي حجاب گشگگت و 

بدنشگگو انداخته بیرون و بعدشگگم یه ماچیشگگم کرده. کم کم داشگگت حرفهاي 
محسگگن یادم میومد که میگفت من زن سگگفید دوسگگت دارم. به خودم توي آینه 
سفیدي نازنین. نازنین مثل برف بود و دیگه خیلي  سفیدم ولي نه به  نگاه کردم، 

و بهش نگاه  بي رنگ و رو بود. موهاي بلند خوشگگش میاد، موهامو باز کردم
کردم. تا کمرم میرسید، اما عکسي که از نازنین دیدم موهاش تا پشتش بود. من 
چشمم مشکیه، ولي نازنین سبز. پشتمو به آینه کردم و خودمو با نازنین مقایسه 
کردم. من الغر و بلند که چند ماهي میشگگه یکم به اصگگطالح آب زیر پوسگگتم 
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 و پره. شاید محسن از دختر تخل خوششرفته. ولي نازنین قدش کوتاه و تخل و ت
میاد. شگگاید به قوال خوشگگش میاد که دختر کوتاه باشگگه که توي ب*غ*لش جا 

. مانتومو پوشگیدم و از خونه زدم بیرون. البته شگمبشگه. واي خدا دارم دیوونه می
همراه محمد. من: محمد، خودم مي خوام برونم، باشگگه؟ محمد که این چند 

شده بود و ستم  شین  وقته دو سوار ما سخت نمیگرفت زود قبول کرد و  خیلي 
سرعت خیلي زیاد. انگار محمد فهمیده  شتم میروندم، اونم با  شدیم. فقط دا
شه  ست بخاطر همین چیزي بهم نمي گفت. من که همی بود که حالم خوش نی
خوشگگگل بودم. همیشگگه همه ازم تعریل میکردن. من که اینهمه خاطر خواه 

ن نازنینو به من ترجی  بده؟ آخه مگه من چي کم داشگگتم. یعني میشگگه محسگگ
دارم؟ خدایا، چرا مردا اینقدر بي معرفتن؟ اونایي که پاکنو نمیخوان، ولي اوني 

کثیفتره رو میخوان. ماشگگین رو پارک کردم و سگگرمو گذاشگگتم روي  هکه از هم
فرمون و شگگروک کردن به گریه کردن. اینقدر گریه کردم که دیگه اشگگکي برام 

. بي چاره محمد رفت برام آب میوه گرفت و ازم خواست که صندلي کنار نموند
سیدم م*س*تقی شتم قبول کردم. خونه که ر شینم. منم چونکه دیگه جون ندا  مب

شتم با غذام بازي مي کردم. تلفن  شام بود که من فقط دا رفتم توي اتاقم. موقب 
سن، یه خانمي  سم نازنین زنگ خورد که میالد رفت جواب داد. میالد: مح به ا

کارت داره. محسگگن تند برگشگگت نگاهم کرد. اما من بدون اینکه نگاهش کنم 
شدم. اونم چه خوردني، هیچي از گلوم پای شخول خوردن  نمي رفت. یه ده  ینم

دقیقه اي میشد که حرف میزدن. من شس بخیر گفتم و رفتم باال و محسن هنوز 
م؟ دارم دیوونه میشگگم. پس داشگگت با نازنین حرف میزد. خدایا من چیکار کن

بگو چرا نمیومد خواسگگتگاریم، بخاطر اینکه هنوز نتونسگگته عشگگق قدیمیشگگو 
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ونه عاشق میشه و هیچوقت نمیت ارفراموش کنه. همیشه میگفتن که آدم فقط یه ب
اولین عشگگقشگگو فراموش کنه. پس من دلمو به چي خوش کرده بودم؟ محسگگن 

م. فردا صگگبحش با قیافه اي پوف عاشگگقم نبود، فقط من جایگزین نازنین بود
شاپي  شتم برم اون کافي  ست دا کرده از خونه زدم بیرون. نمیدونم چرا ولي دو
که همیشگگه سگگهراب میرفت. محمد توي ماشگگین موند و من رفتم توي کافي 
شتم.  ستم. من کلي اینجا خاطره دا ش سهراب ن شگي  سر جاي همی شاپ. 

عروسگگگک هدیه داد. چقدر ناراحت  ولنتاین با هم اومدیم اینجا و اون بهم یه
شده بود که براش کادو نگرفتم، ولي من آخرش سورپریزش کردم و کادوشو از 

باز کرد و عطر مورد عالقشگگو دید قیافش  روتوي کیفم در آوردم. وقتي که کادو 
دیدني بود. توي همین فکرها بودم که گارسگگون اومد. گارسگگون مي شگگناختم، 

دادم. باز رفتم توي فکر. یعني من عاشق سهراب بهش سفارش آب میوه و کیک 
بودم؟ اگه بودم چطور تونسگگتم فراموشگگش کنم؟ شگگاید چونکه خیانت کرده. یا 

شقش  صال من عا سر معمولیم بود. ولي خاطره  نبودمشاید ا ست پ و فقط دو
هاي خوبي باهاش داشتم. هیچوقت نه نمي گفت، هرچي رو مي خواستم برام 

نت نمیکرد شگگاید هنوز با هم بودیم، شگگایدم االن ازدواج انجام میداد. اگه خیا
شم آبي که یه وقتایي  سرمو باال گرفتم. دوتا چ سالمي  صداي  کرده بودیم. با 

س شونخیلي دو شین.  ت شینم؟ من: آره ب ست که ب سهراب: اجازه ه شتم.  دا
شاتمو آورد و یه کیک و قهوه هم  سفار سون  ست که گار ش سهراب با لبخند ن

. سگگهراب: تنها اومدي. من: اوهوم، به تنهایي احتیاج داشگگتم. واسگگه? سگگهراب
سهراب: راستش علي)گارسونا بهم زنگ زد و گفت که آوا تنها اومده و خیلي 
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ستهم گر سهراب: فت سي.  سوندم. من: مر سه? همین منم زود خودمو ر . وا
خوب نمي خواي در موردش صحبت کني؟ من: چیزي نیست. سهراب: باشه، 

راسگگتي، شگگنیدم که دشگگمنهاي بابات دزدیده بودنت و خیلي  هرجور راحتي.
اذیتت کردن. چندبار خواستم بیام خونتون ولي آدرس نداشتم. هرچي به کامي 

جواب نداد. دیگه نشد بیام. حاال بهتري؟ من: آره خوبم. سهراب:  مزنگ زدم ه
 بینیت شکسته آره؟ صورتتم هنوز یکم جاي کبودیها هست. من: آره، هم بینیم
سهراب یه لبخند  ستمو باال گرفتم تا ببینه.  شتم و دندم. بعد د سته هم انگ شک

شونش دادي؟ نمیدونم چرا ولي از طر شت ن سهراب: انگ حرف  زشیطاني زد. 
شتم  شناخت و زود فهمیده بود که چرا انگ زدنش و از اینکه اون خوب منو مي 
شکسته خندم گرفت. با لبخند سرمو به عالمت مثبت تکون دادم. سهراب بلند 
شون از  سر اونا آوردي؟ مطمئنم که اینقدر به سهراب: چه بالیي  زد زیر خنده. 

دن. و از زندگیشون سیر شزندگي اسفبارشون تیکه انداختي که اونا دپرس شدن 
به تعریل کردن از  زدم زیر خنده. من: دقیقا همینجور بود. بعد شگگروک کردم 
ستم  سهراب: من میدون اون چند روزي که گروگان بودم و چطوري فرار کردم. 
که این پایین اومدنهات از پنجره و فرار کردنهات آخرش به دردت میخوره. با 

رفت توي فکر که دستمو جلوي صورتش  مکخنده سرمو تکون دادم. سهراب ی
سهراب به خودش  شگل، به چي داري فکر میکني؟  تکون دادم. من: آهاي خو
اومد. دستشو گذاشت روي دستم که با تعجس بهش نگاه کردم. سهراب: آوا به 
حرفهام فکر کردي؟ جوابم سگگکوت بود. سگگهراب: آوا مي دونم من بد کردم به 

بد کردم. ولي بخ که  ادتو. خیلیم  عد از رفتنت فهمیدم  االن پشگگیمونم. من ب
چقدر برام عزیز بودي و من قدرتو ندونسگگتم. وقتي که بعد از دو سگگال دیدمت 
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شتن از بین نرفته. همینجور  ست دا ست دارم و این دو فهمیدم که هنوز هم دو
ضري با من ازدواج کني؟ من: ولي  سهراب: آوا حا ساکت نگاهش مي کردم. 

. سگگهراب: مي دونم، ولي برام فرقي نمیکنه. من دارمنسگگهراب من دوسگگتت 
شبختت کنم آوا. هوم نظرت چیه؟  شي. قول میدم که خو شقم ب میزارم که تو عا
نه من دوسش نداشتم. خره، االن بهترین موقعیت که به محسن ضربه بزني. تو 
که بهش گفتي که دوسگگش نداري، خودشگگم میدونه. پس اگه خودش مي خواد 

. محسگگن که داره به نازنین بر میگرده، از اون روز حتي نیومده نتو هم قبول ک
شو فراموش نکرده و تورو نمیخواد. پس تو  شق ازت معذرت خواهي کنه. اون ع
سهراب نگاه کردم  ست بدي؟ به  چرا بخاطر اون موقعیت به این خوبي رو از د

سهراب: آوا نمیدوني وقتي علي بهم زنگ ز شت نگاهم میکرد.  و  دکه منتظر دا
گفت که اومدي روي صندلیه همیشگي من نشستي چقدر خوشحال شدم. من 
با کلي امید اومدم اینجا. نا امیدم نکن آوا. من: باشگگه، امشگگس با خانواده بیاین 
خونمون. سگگهراب خشگگکش زده بود، اصگگال فکرشگگو نمیکرد من اینقدر راحت 

*****  قبول کنم. به خودش اومد و بهم لبخند زد. بعد دسگگتمو ب*و*سگگید.
میالد سرشو آورد توي اتاق. میالد: آوا بابا میگه بیا پایین کارت داره. من: باشه. 
میالد درو بست و رفت. رفتم جلوي آینه و موهامو شونه کردم. دیشس سهراب 
و خانوادش اومدن خواستگاري. وقتي رفتن و بابا ازم پرسید که نظرت چیه من 

سهراب  البد همون موقب موافقتمو اعالم کردم. االن صدام کرده تا درمورد  بابا 
باهام حرف بزنه. به در بسته اتاق محسن نگاه کردم. امروز زنگ زده بودن بهش 
و گفته بودن که بشیري رو دستگیر کردن و از محسن خواستن که بره اونجا. از 
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پله ها رفتم پایین، بابا داشگگت تلویزیون میدید. من: بابا با من کاري داشگگتید؟ 
خاموش کرد و آرنجشو گذاشت روي پاهاش و زل زد به من. بابا:  لویزیونوتبابا 

آره. مي خواسگگتم بخرسگگم که تو فکرهاتو کردي؟ من: آره بابا، من جوابم مثبته. 
بابا: آوا این زندگیه، بازیچه که نیسگگت که بخواي الکي ت گگمیم بگیري. یکم 

اجازه بدید چه  هچبیشگگتر فکر کن. من: نه بابا، من فکرهامو کردم. شگگما هم 
ندید من با سگگهراب ازدواج مي کنم. بابا دسگگتشگگو باال برد و یه سگگیلي زد توي 
صورتش. رفتم  شید به  ست ک ست کرد توي موهاش و بعد کالفه د شم. د گو
نزدیکش و جلوي پاهاش زانو زدم. من: بابا، ببخشگگید. بابا موافقت کنید دیگه. 

شبختي منو نمیخواید؟ خوب من با شما خو شم.  سهراب مگه  شبخت می خو
بابا: کدوم خوشگگبختي؟ بدون عشگگق ازدواج کردنم خوشگگبختي میاره؟ تو چي 
فکر کردي؟ ایني که میگن بعد از ازدواج عشق به وجود میاد صد در صده؟ نه 
سي کردن ولي به  شق بعد از ازدواج عرو دختر گلم، نه عزیزم. خیلیها به امید ع

شیده طالق گرفتن. یا اگه ط شون با بدبخت قالدو ماه نک ي نگرفتن تا آخر زندگی
زندگي کردن. من خوشبختیتو مي خوام که میگم نه. من: بابا، من عاشق کسي 
سي منو  ستم، ک سنگم. من دختر خوبي نی شم. من از  شق نمی ستم. من عا نی
دوسگگت نداره بابا. بابا تورو خدا اجازه بدید. تورو خدا..... بقیه حرفم تبدیل به 

ب*غ*ل گرفت و ب*و*سید. بابا: باشه، اگه مي خواي  سرمو هق هق شد. بابا
شه باهات  شته باش که مثل همی ازدواج کني من حرفي ندارم. ولي آوا توقب ندا
برخورد کنم و وانمود کنم خوشبختي و من هم راضیم. **** فردا قرار بود که با 

ن سمحسن بریم صیخمونو فسخ کنیم. بشیري و دار و دستشو گرفته بودن و مح
از اینجا براي همیشگگه میرفت. این چند روز کارم شگگده بود که بشگگینم  شگگتدا
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سن نازنین رو به  ستم بفهمم که چرا مح جلوي آینه و به خودم نگاه کنم. میخوا
که آخرش  مدم  تاه او قدر کو ته بود. من این من ترجی  داده. غرورم شگگکسگگ

شه؟ نمیذارم بفهمي خوردم کردي. حاال نوبت منه که م کن نتداغو اینجوري ب
محسگگن خان. صگگداي در اتاق منو از فکر بیرون آورد. به سگگمت در برگشگگتم و 
گفتم بفرمایید تو. محسگگن با یه لبخند کمرنگي اومد توي اتاق. محسگگن: مي 
سردي  صحبت کنم. با اینکه درونم غوغایي بود اما قیافه? خون ستم باهات  خوا

ستم باهات صحبه خودم گرفتم. من: اتفاقا منم مي خوا اگه  کنم آقاي راد. بتون 
اجازه بدید من اول شروک کنم. محسن منتظر نگاهم کرد. من: آقاي راد راستش 
مي خواسگگتم ازتون بابت همه? زحماتتون توي این یک سگگال تشگگکر کنم. هم 
شگگما هم مادرتون واقعا در حق من لطل کردید. اگه یه موقب نا خواسگگته باعث 

مي خوام. شما واقعا کارتونو خوب  رتا معذشدم که شما ازم دلخور بشید واقع
شت یه جوري نگاهم  سن دا شت میلرزید. مح صدام دا انجام دادید. ممنون. 
صورتش  ستي به  سن د شیموني. مح میکرد. یه چیزي توي نگاهش بود، مثل پ
شه ازتون خواهش کنم همراه من  سن: می شید. مح صدا داري ک شید و نفس  ک

سندم. مبیایید؟ بدون هیچ حرفي نگاهش کر ست دارم بریم همونجایي ح : دو
با این  قت دلم میگیره...  که هرو جایي  مه کرد:  با هم رفتیم. زمز بار  که اون 
حرفش قلبم تیکه تیکه شد. بدون هیچ حرفي رفتم سمت کمد لباسام و مانتومو 
پوشیدم. ***** به نور ماشینها نگاه مي کردم. چشمهامو بستم و نفس عمیقي 

شیدم. برگشتم به شته بود و  ک سنگي گذا شو روي یه  محسن نگاه کردم که یه پا
دستهاش توي جیس پالتوش بود. خیره شده بود به ماشینهایي که در حال رفت 
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و آمد بودن. برگشگت سگمتم که زود نگاهمو ازش گرفتم. محسگن: خانم پرند. 
ستش  شه اون آهنگ رو که گفتم خیلي دو سن: می شتم نگاهش کردم. مح برگ

نگاه سگگردي بهش کردم و گوشگگیمو از توي جیبم در  بذارید؟یتون دارم از گوشگگ
آوردم. آهنگي رو که مي خواسگگت گذاشگگتم. امروزو یادت باشگگه، این لحظه? 
غمگینو. این بخض نفس گیرو، این سگگکوت سگگنگینو امروزو یادت باشگگه، این 
حال پریشونو. این لرزش دستامو، این چشمهاي گریونو سرمو گرفتم باال و زل 

شون بودم. شمهاشبه چ زدم شق شمهایي که عا . براي آخرین بار زل زدم به چ
حاال که ازم سگگیري، امروزو یادت باشگگه. حاال که داري میري، امروزو یادت 
باشگگه. چشگگم به راهتم هرروز، تا وقتي که برگردي. امروزو یادت باشگگه، امروز 

شمها شمم چکید. واي خداي من، توي چ شک از چ ي خطا کردي. یه قطره ا
س سن که منو نمیخواد. یعني داره به یاد نازنین  نمح شده. اما، مح شک جمب  ا

سن: نازنین.... با این  سوالمو گرفتم. مح شک میریزه؟ با حرفي که زد جواب  ا
حرف داغ شدم، بهش پشت کردم و اشکامو پاک کردم. بدون هیچ حرفي سوار 

شد و ت شین  سوار ما سن  صندلي رو خوابوندم. مح شدم و  شین  سکما  وتوي 
میروند. تا رسگگیدیم خونه زود از ماشگگین پیاده شگگدم و م*س*تقیم رفتم توي 

 اتاقم. دوتا قرص آرامبخش برداشتم و با آب خوردم.
 داشت به ویترین با دقت نگاه میکرد. سهراب
 : آوا این ببین خوبه؟سهراب

راي من حلقه اي که داشت نشون میداد نگاه کردم، واقعا حرف نداشت اما ب به
 فرقي نمیکرد.

 : آره خوبه.من
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شد و با هم رفتیم توي مخازه و به مخازه دار گفت که برامون  سهراب شحال  خو
 همونا رو بیاره. با هم سوار ماشین شدیم و من زود چشمامو بستم.

سن براي  چه شد و مح سخ  صیخمون ف سن  شت، من و مح زود همه چیز گذ
شه رفت. بي چاره خاله چقدر گریه سر  همی کرد و ازم قول گرفت که برم بهش 

ست یکي  ست تو د سنو د ستم برم مح بزنم. اما آخه چجوري؟ مگه من مي تون
 دیگه ببینم؟

اومدیم حلقه خریدیم، هفته? دیگه عقد و عروسگگیمونه. خودم خواسگگتم  امروز
که دوتاش توي یک روز باشگگه و توي خونه و خوانوادگي برگزار بشگگه. بابا مي 

ه کنیم اما من اجازه ندادم و گفتم که تا عقد صگگبر مي کنیم. خواسگگت که صگگیخ
داشتم  بهونه رو یننمیخواستم که دستش بهم بخوره یا بهم نزدیک بشه. ال اقل ا

 که به هم نا محرمیم تا بهم نزدیک نشه.
رفتم خونه دیدم که بهار اونجاست. خیلي خوشحال شدم از اینکه اومده.  وقتي

 گگبي بود. با هم رفتیم توي اتاق که شگگروک کرد به داد ولي انگار بهار خیلي ع
 زدن.
: چه غلطي داري میکني تو؟ داري عروسي میکني و به من چیزي نگفتي؟ بهار

 اونم با کي؟ با سهراب.
سهراب من شم مگه  ستم زودتر خبرت کنم. بعد شلوغ بود نتون سرم  شید  : ببخ

 چشه؟
بهت خیانت کرد. اونم با دوسگگتت. : آوا، مثل اینکه یادت رفته که این آقا بهار

 بعدشم پس محسن چي؟
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 این حرفش شوکه شدم. از
 : چي؟ محسن؟ چه ربطي داشت؟من

: آوا لطفا دروغ نگو. من مي دونم که محسگگنو دوسگگت داري. مي دونم که بهار
 اونم دوست داره، پس این بچه بازیا چیه؟ شما دارید با کي لج میکنید ؟

ستم شروک کردم به گریه کردن. بهار اومد ب*غ*لم جلوي خودمو بگ نتون یرم و 
 گرفت و پا به پاي من گریه کرد.

 : بهار من چقدر بدبختم، خیلي بدبختم. بهار من لیاقت اونو ندارم.من
 زدم زیر گریه. بهار موهامو نوازش میکرد. باز

 : ششش، آروم باش عزیزم.بهار
شدم. من من سن  شق مح شدم، عا شقش  خودم بهش ابراز عالقه : بهار من عا

کردم. باور میکني بهار؟ آواي مخرور به پسگگر ابراز عالقه کرده. بهار ما صگگیخه? 
 هم بودیم.

 سرمو از ب*غ*لش آورد بیرون و با تعجس زل زد بهم. بهار
: آره، بابام خواست صیخه کنیم تا محسن راحت باشه. این موضوک مال قبل من

بهار من کم کم عاشقش شدم. اون زندگیمو  از اینکه من عاشقش بشم بود. ولي
عوض کرد. باعث شد که من خوب و بد رو از هم تشخیص بدم. باعث شد که 

شتي کنم. از هم شد که با بابام آ شم. باعث  صمیمیتر ب باعث  مهمتر هبا میالد 
شگگد که من خدا و پیخمبر خودمو بشگگناسگگم. بهار من بد بودم، اون خوبم کرد. 

که فکر مي کردم که دیگه همه چیز تمومه و ما مال همیم ولي االن چي؟ وقتي 
ست داره. یادته  شو، نازنینو دو ست نداره. اون نامزد قبلی فهمیدم که اون منو دو

 توي بیمارستان اومده بود؟
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 سرشو به عالمت مثبت تکون داد. بهار
شیمونه و مي خواد برگرده.من شته، میگه که پ  : اون نامزد محسن بوده. االن برگ

من دیدمشگگون که داشگگتن هم دیگه رو میس*و*سگگیدن. دختره بدون روسگگري 
سني که بخاطر اینکه من  سن هیچي نمي گفت. مح سته بود و مح ش جلوش ن
بابام خواسگگگت که صگگیخه کنیم، االن براش عادي بود.  پیژامه میخوشگگیدم از 

توي لپ تاپش داره و بهشون زل میزنه تا دل تنگیش رو برطرف کنه.  کسهاشوع
ار من حقي ندارم که با خودخواهیم بینشگگونو بهم بزنم. من اومدم کنار که به

شه. این تنها کاریه که مي تونم در برابر اونهمه خوبي که  شبخت ب سن خو مح
 در حقم کرد بکنم.

 کردم: من غرورم خورد شده، نمیذارم بیشتر از این باهام بازي کنه. زمزمه
نازم میکرد و ازم مي  رفتم توي ب*غ*ل باز بهار و گریه کردم. بهار همینجور 

صورتم زدم و اومدم  شدم رفتم یه آبي به  شم. بعد که آروم  ست که آروم با خوا
 بیرون. بهار زل زده بود به قالي و رفته بود توي فکر.

به من باس عروس. زنگ بزن  ید ل با سگگهراب میخوایم بریم خر هار، امروز  : ب
 نجا تا با هم بریم.کامي و بگو بیاد ای

 : باشه.بهار
که اومد همه سوار ماشین شدیم. وقتي رسیدیم به مخازه مورد عالقمون  سهراب

پیاده شگگدیم. از قبل به سگگهراب گفته بودم که لباس سگگفید نمي خوام چونکه از 
ست دارم. ولي واقعیتش این بود که  شتر دو سفید متنفرم و لباس رنگي بی رنگ 

سف ستم لباس  سن بخوشم. مني کنمیخوا س هید براي مردي جز مح خت اینقدر 
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گیر بودم و مخازه ها رو اینقدر مي گشگگتم تا یه چیزي پیدا کنم، با اولین لباسگگي 
که سگگهراب انتخاب کرد موافقت کردم. حتي نذاشگگتم کفش برام بگیره و گفتم 

 که کفش دارم و الزم نیست الکي خرج کنیم.
 سمت رستوران که کامي صدام کرد.ماشین شدیم و راه افتادیم  سوار
 : آوا، اونورو ببین.کامي

سمتي که اشاره میکرد نگاه کردم، یه پسر که زیر ابرو برداشته بود و دماغشو  به
 عمل کرده بود توي ماشین ب*غ*لیمون بود.

 : با سه. باشه؟ یک، دو، سه.کامي
. و لبخند زدن و بهار شروک کردیم با کامي به دست تکون دادن واسه? پسر من

پسره بیچاره همینجور داشت نگاهمون میکرد، بعد که دید ما زدیم زیر خنده یه 
فحشگگمون داد و رفت. همینجور داشگگتیم مي خندیدیم که یاد اونروز که همین 

 کارو با محسن کردیم و محسن چقدر از این حرکتم ناراحت شده بود افتادم.
 ال همون شکستگیه که چسس زدي؟: راستي آوا، دماغتو عمل کردي یا مبهار
 : نه عمل کردم.من

 : ِا، خوب کردي. حاال عمل عادي بود یا زیبایي هم بود؟بهار
 : زیبایي هم کردم.من

: بسگگکه احمقي. دماغت خوب بود که. حاال حتما باید مثل خوک بشگگي کامي
 که دماغت خوشگل بشه؟

 کردم همین.: خوکیش نکردم، ولي قلمیش کردم و یکم کوچیکترش من
 ادامو در آورد و گفت: همین. کامي
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رسوندن دم آرایشگاه و رفتن. وقتي که کار آرایشگر تموم شد به خودم توي  منو
شتم  ست دا آینه نگاه کردم. موهامو کوتاه کوتاه کرده بودم. نمیدونم چرا ولي دو
شش نمیومد انجام میدادم، مثال  سن خو سن لج کنم. هرچي که مح که با مح

مو برنز کرده بودم، دماغمو عمل کرده بودم، حاال هم موهامو کوتاه کرده پوسگگت
 بودم. نمیخواستم چیزیم منو به یاد محسن بندازه.

که وقتي رفتم خونه چقدر بابا و میالد باهام دعوا کردن. ولي برعکسشون  بماند
سگگهراب خیلي خوشگگش اومد و گفت که بهم میاد. از اونروز که بابا زد توي 

خیلي باهام سر سنگین شده بود. ولي خدا رو شکر میالد به نظرم احترام گوشم 
 گذاشته بود و هوامو داشت.

**** 
با هم راه میرن و دسگگگت همدیگه رو  به تا جوون که  به روم نگاه کردم. دو  رو 

 گرفتن. لبخندي زدم و براشون آرزوي خوشبختي کردم.
اومد دنبالم و با بهار رفتیم  امروز فکر کردم، امشگگس عروسگگیمه. سگگهراب به

آرایشگگگاه. فکرم خیلي مشگگخول بود، احتیاج به تنهایي داشگگتم. بهار رو مجبور 
 کردم که بجاي من بشینه و خودش رو درست کنه تا من برم یکم فکر کنم.

توي پارک نشگگسگگتم و دارم به مردم نگاه میکنم. امشگگس چیکار کنم؟ فرار  االن
بد میشگگگه. عروسگگي رو بهم بزنم؟ نه، محسگگن  بابام و میالد  کنم؟ نه، براي 
خوشحال میشه که من عاشقشم و نتونستم فراموشش کنم. ازدواج کنم؟ شاید 

ست دختر رنگ وا ر سهرابي که هزارتا دو شم. خوشبخت؟ با   گنخوشبخت ب
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اره؟ سهرابي که هرروز اس ام اسهاي عاشقونشو که واسه? دوست دخترهاش د
 میفرسته رو میبینم؟ با اون خوشبخت بشم؟ نه نمیشم. پس من برم بمیرم دیگه.

خودشگگه، خودمو بکشگگم. امشگگس که عروسگگي میکنم، بعدش خودکشگگي  آره،
م، سگگتمیکنم. زل زدم به درخت تنومندي که اون وسگگط بود. من مثل تو قوي نی

شه از این دنیا میرم. میرم پیش مامانم، جایي  شس براي همی ضعیفم. ام خیلي 
شم. با این فکر یه  شس کفن میخو شم، ام سفید بخت می شس  که راحتم.آره ام

به  لبخند مثل دیوونه ها زدم و راه افتادم. نمیدونم چطوري خودمو رسگگوندم 
شگر همش غر میزد که بهار بهش گفت که خی شگاه. آرای شم آرای ساده آرای لي 

کنه چونکه وقت نیسگگت. موهامم که کوتاه بود و کاري نداشگگت. با کمک بهار 
اس خودم و لب افهلباس بنفشگگمو تنم کردم. اگه یه روز دیگه بود البد کلي از قی

 ذوق مي کردم. ولي االن مهم نیست، چونکه مي خوام برم زیر خاک.
اومد دنبالم و با هم سوار ماشین شدیم. وقتي که رسیدیم خونه همه دم  سهراب

سخند دود کرده بود و  صخري خانم ا شحالي میکردن.  شده بودن و خو در جمب 
خاله قرآن گرفته بود که از زیرش رد بشگگیم. میدونسگگتم که امروز خاله چون که 

م ه که نشستیسفر رقول داده بود اومده.نگاهش غمگین اما لبش خندون بود. س
متوجه نگاه غم زده? کامي و بهار شدم. دلم براي شیطونیهاشون تنگ میشه. به 
قیافه? دوسگت داشگتني و جذاب داداشگم نگاه کردم، بعد از من چي میکشگه؟ 
نگاهم سگگر خورد به قیافه? غمگین و متفکر بابا، بابایي حیل که دیر همدیگه 

غ ه اي ندارم. دارم به آرزوم  رو فهمیدیم. مامان من امشس میام پیشت، دیگه
 میرسم و یه بار دیگه مامانمو میبینم.
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شگگروک کرد به خوندن صگگیخه? عقد. من داشگگتم به نزدیک شگگدن سگگاعت  عاقد
 مرگم فکر مي کردم که یهو صداي بابا اومد.

 : ببخشید یه لحظه صبر کنید. آوا بیا بیرون کارت دارم.بابا
 اشاره کرد برم دنبالش. با هم رفتیم توي حیاب.تعجس به بابا نگاه کردم که  با

 : برو زیر آالچیق من االن میام.بابا
سگگر اشگگاره کردم که باشگگه و راه افتادم سگگمت آالچیق. نشگگسگگتم و زل زدم به  با

ضا  شه. بوي خوبي توي ف ضافه می ستم ا ستم، تا ده دقیقه دیگه حلقه به این د د
 میقي بکشم.پیچید که باعث شد چشمهامو ببندم و نفس ع

 : خیلي بچه اي.محسن
شمهاي از حدقه در اومده و دهني باز زل زدم به  تند شمهامو باز کردم و با چ چ

 محسن که رو به روم نشسته بود.
: واقعا خیلي بچه اي که مي خواي با کسي که هیچ حسي بهش نداري محسن

س شقتو فدا کني. واقعا اگه من نمیومدم مي خوا ي تي بله رو بگازدواج کني و ع
 و بعدشم خودکشي کني؟

از ع بانیت روي هم فشار دادم و گفتم: نمیخواد بترسي، خودکشي  دندونامو
 نمیکنم. نمیخواد وجدانت ناراحت باشه. برو به زندگیت برس.

سرشو آورد جلوي صورتم و گفت: زندگي من اینجاست، درست رو به  محسن
 روم نشسته.

شیدم و تکیه دادم به عقس. اما  اول با بهت بهش نگاه کردم، بعد نفس راحتي ک
 زود اخم کردم.
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 : اگه کاري نداري برم. نا سالمتي امشس عروسیمه.من
 : چرا کارت دارم. آوا، عروسي رو بهم بزن.محسن

جام بلند شگگدم و همینجور که سگگمت در خونه میرفتم گفتم: من وقتي براي  از
 و ندارم.چرت و پرتاي ت

 کردم که بازومو گرفت. احساس
 : ولم کن. نا محرمي دست نزن بهم.من

 چرخوندم سمت خودش و شونه هامو گرفت توي دستهاش. محسن
 : آوا لجبازي نکن. چرا میخواي زندگیمونو خراب کني؟محسن

که سگگعي میکردم از دسگگتش رها بشگگم گفتم: من یا تو؟ تو بودي که  همینجور
 اولت رو کردي و به من پشت کردي.ه*و*س عشق 

دستشو بیشتر کرد و صورتش رو نزدیک صورتم آورد. لبشو گذاشت روي  فشار
ستمو  سراغم. د شیرین اومد  سن بود؟ باز حس  لبم. هنگ کردم. این واقعا مح
گذاشگگتم پشگگت سگگرش و همراهیش کردم. لبشگگو از لبم جدا کرد و زل زد به 

 چشمهام.
سن شدیم. االن تو باید با  : ببین من و تومح نا محرمیم. االنم باعث گ*ن*ا*ه 

 من ازدواج کني.
شو گرفته بود.  با شده نگاهش کردم که به زور جلوي قهقهه  شاد  شمهاي گ چ

رفتم توي آ*غ*و*شش و سرم رو گذاشتم روي سینه ش. گرمي بدنش بدن سرد 
شت، بخاطر شو کنار گذا سن بخاطر من غرور من پا  من رو هم گرم کرد. مح

 داروي اعتقاداش گذاشت. واقعا عاشقشم. بخضي که راه گلومو گرفته بود رو آز
 کردم. همینجور اشک میریختم.
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 صداي آرومي گفتم: پس نازنین چي؟ با
 : نازنین از اولشم هیچي نبود. فقط تو اشتباه فهمیدي.محسن

 : پس چرا بهم نگفتي که اشتباه کردم و واقعیت چیه؟من
چونکه مي خواسگگتم که خودت بیاي ازم بخرسگگي. اونروز که نازنین  :محسگگن

شو در  سری شویي بودم. وقتي اومدم دیدم رو ست اومده بود توي اتاقم من توي د
آورده. داشتیم با هم بحث میکردیم و بهش مي گفتم که از زندگیم بره بیرون که 

و  نزدیک شگگدهتو اومدي توي اتاق. تازه متوجه شگگده بودم که نازنین خیلي بهم 
 ق د داشته که بس*و*ستم. دیدم که چطور دستهات لرزید.

فهمیدم که همش فیلم بازي کرده بود و مي خواسته هر طوري که شده منو  بعد
مجبور به ازدواج با خودش کنه. اینجور که شنیدم با همون مردي که بود، بهش 

سو قول ازدواج داده بوده. اما بعدا میفهمه که مرده زن و بچ شته ازش  ه داره و دا
به زنش  باهاش بحث میکنه و تهدید میکنه که  نازنین هم  اسگگتفاده میکرده. 
گه. مرده هم میره خونه داییم و جلوي در خونشگگون آبرو ریزي  یت رو می واقع

 میکنه. داییمم خونه و زندگیش رو میفروشه و براي همیشه میرن اهواز.
ضم این حرفها کامال ست و  هنگ کرده بودم. ه سخت بود. چقدر زنها پ برام 

که هر یکیتون از دومي  ته بال نسگگبت دوسگگتهاي گلم  یاقت شگگگدن.)الب بي ل
 ماهتریدا
نفس عمیقي کشگگید و ادامه داد: سگگاکت موندم چونکه نمي خواسگگتم  محسگگن

بهت بگم. دوسگگت نداشگگتم آبروي کسگگي رو ببرم. روزي که خواسگگتگار اومد 
ا بزنم همه چیز رو خراب کنم و حقیقت خواسگگتم همونجا جلوي خواسگگتگاره
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سهراب رو  شاید هنوز  شتي،  ستم ندا شاید تو دو رو به بابات بگم. ولي گفتم 
 داري. تدوس
 : پس عکس نازنین توي لپ تاپت چیکار میکرد؟من

سن ستاده بود. عکس نازنین هم مح سهاي عموم اینا رو فر سر عموم برام عک : پ
 توش بود.

 برد نزدیک صورتشو ب*و*سید. دستمو
 : پس چرا اونشس که داشتیم آهنگ گوش مي دادیم اسم نازنینو آوردي؟من

: وقتیکه جواب مثبت دادي طاقت نیاوردم و اونشس خواستم بهت همه محسن
ستم بگم نازنین براي من هیچه که تو ول کردي و  ست بگم. خوا چیزو رک و را

 رفتي توي ماشین نشستي.
نکه اجازه نداده بودم محسگگن حرفشگگو بزنه چندتا فحش توي دلم به خودم ای از

 دادم.
 : آوا، حاضري با من فرار کني؟محسن

 با چشمهاي گرد شده گفتم: چگگگگگگي؟ فرار؟ من
 : آره، منظورم اینه که از این عروسي فرار کنیم. بابات در جریانه.محسن

 : نگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ گه.من
: ارههههههه. تورو از بابات خواستگاري کردم و گفتم که دوِست دارم و محسن

تو هم منو دوست داري. بابات گفت با تو صحبت کنم و هرت میمي رو که تو 
 بگیري قبول داره.

 همینجور متفکر داشتم نگاهش مي کردم. من
 : داري به چي فکر میکني؟محسن
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ي. به بابام از عالقمون گفتي، تازه مي : به اینکه چقدر یهویي شگگجاک شگگدمن
 خواي با هم فرار کنیم.

 : حاال هي تیکه بنداز تا نظرم عوض بشه. پاشو بریم تا نگرفتنمون.محسن
 با خنده بلند شدم و گفتم: سرگرد و خالف؟ آخرشه. بریم. من

هم به سمت پارکینگ رفتیم که چشمم خورد به سهراب که داشت نگاهمون  با
 رفتم نزدیکش. میکرد.

 : سهراب ببخشید، من نمیتونم. آخه....من
شید. سهراب شالله که خوشبخت ب شش، برو آوا. من لیاقت تورو ندارم. ان ش  :

 عروسیتون دعوتم کنیدا.
 با تعجس بهش نگاه کردم، اما بعدش رفتم نزدیکترش. اول
 : سهراب، خیلي گلي. هیچوقت این کارتو فراموش نمیکنم.من

 : اینو بذار جبران خیانت هایي که بهت کردم.سهراب
شینو  لبخند سن ما شدیم و مح شین  سوار ما سن. با هم  سمت مح زدم و رفتم 

 حرکت داد.
***** 

سیمونه. به  به شس عرو صیدن بودن نگاه مي کنم. ام آدمهاي که در حال ر*ق*
سیه که تا به حال دید شگلترین لبا سفیدم نگاه مي کنم، خو . به ملباس عروس 

شلوار مشکي دامادي داره با لبخند  سمت چخم نگاه مي کنم. محسن با کت و 
 نگاهم میکنه. به دستم فشار خفیفي میده و چشمک میزنه.
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سهراب بود یک ماهي مي گذره. توي  از سي من و  صطالح عرو شس که به ا اون
له  با و خا با کارامونو انجام دادیم.  هار  کامي و ب با کمک میالد و  ماه  یک  این 
اینقدر ذوق میکردن که میالد اذیتشگگون میکرد و مسگگخرشگگون میکرد. امشگگس 

بشگگر  ینسگگهرابو هم دعوت کردیم که با دوسگگت دختره جدیدش اومده. یعني ا
آدم نمیشگه ها. ولي خوب من دوسگتش دارم. اگه دوسگت پسگر یا شگوهر بدي 

 باشه، ولي دوست خیلي خوبي بود.
در گوش کامي یه چیزي میگه و کامي سگگرشگگو تکون میده و میره. با  محسگگن

صداي آهنگ مورد عالقم برگشتم و به محسن نگاه کردم. محسن دستمو فشار 
 داد.

 من بر*ق*صید؟: افتخار میدید با محسن
لبخند چشگگمامو به عالمت مثبت مي بندم. با هم بلند شگگدیم و رفتیم وسگگط  با

پیسگگگت ر*ق*ص که االن بخاطر ما خالي شگگگده بود. به میالد که پیش ریما 
وایسگگاده بود اشگگاره کردم که اونا هم بیان بر*ق*صگگن و به کامي اینا هم بگن تا 

عالقشگگو پیدا کرده. انشگگالله  بیان. خوشگگحالم که داداشگگم بالخره دختر مورد
خوشبخت بشن. محسن دست راستمو میگیره توي دستش و اون یکي دستش 
شروک مي کنیم به  شونش و  ست چخمو میزارم روي  شت کمرم. منم د میذاره پ

 ر*ق*صیدن.
 غم و اشکو تو چشمات، نبینم داره میلرزه دستات نبینم
 ترسو توي نفسهات، ببین دوست دارم نبینم

 : میبینم که راه افتادي آقاي راد.من
 : من از اول راه افتاده بودم "خانم راد".محسن
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 این حرفش قند تو دلم آب شد. منم باالخره به آرزوم رسیدم و شدم خانم راد. با
 دارم وقتي که چشماتو میبندي، با من به درداي این دنیا مي خندي دوست

 ا به هم بگیم دوست دارممیشم بگي از غمات دل کندي، بی آروم
 : من تا به حال عروس کچل ندیده بودم.محسن

: برو بابا، بي سگگلیقه. مي خواسگگتي اینقدر اع گگابمو بهم نریزي که کچل من
 کنم.

 : دیگه حق نداري موهاتو کوتاه کنیا، فهمیدي؟محسن
 براش در آوردم و گفتم: نه نفهمیدم. زبونمو
و گربه به جون هم افتادید، نا سگگالمتي االن : باز شگگما دوتا مثل موش کامي

 عروسیتونه ها. آقا محسن فکر کنم تو این آهنگو درخواست کردي نه؟
 چشم غره رفت و برگشت پیش بهار. یه

 : واویال، ببین چیکار کردي که کامي دیوونه هم ع بي شد.من
 : آوا من اینجاما، کر که نیستم میشنوم.کامي

 ا پوست برنز هلو شدي.: ولي خداییش بمحسن
از خجالت دندون گرفتم و بهش نگاه کردم. محسگگن با لبخند زل زد به  لبمو

 چشمهام. چشمهاش برق میزدن.
 دارم من اون چشمهاي قشنگتو، دارم واست مي خونم این آهنگتو دوست

 چي مي خواي بگو از دل تنگتو، بیا به هم بگیم دوست دارم هر
 برد و گفت: دوستت دارم آواي من.نزدیک گوشم  لبشو
 پایان
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یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  shalolizاز  با تشکر               ز
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